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صادرات شاه کلید ادامه حیات صنعت فوالد
صنعت فوالد یکی از مزیت های مهم کشــور درعرصه های صنعتی و معدنی به شــمار می رود و باید برای دستیابی به 
اهداف تعریف شــده، بخش خصوصی بیش از پیش فعال و حمایت شود. در عرصه صنایع فوالدی در ابتدای خط قرار 
داریم و بخشی از تولیدات به صورت خام صادر می شوند. باید با ایجاد ظرفیت سازی در صنایع فوالدی و فرآوری، ارزش 

افزوده محصوالت این عرصه را افزایش دهیم.
 تکمیل طرح های میانی صنعت فوالد و تولید با حداکثر ارزش افزوده اولویت اول دولت هســتند. از صنعت فوالد برای 
افزایش صادرات غیرنفتی و کســب ســهم عمده ای در تولید ملی به طور همه جانبه حمایت می کنیم. صنعت فوالد 
بایــد صادرات حداقل 20 تا 25 درصد از محصوالتش را هدفگــذاری کند و نباید هیچ واحدی فوالدی بدون صادرات 

داشته باشیم. 

سیاسی شدن اقتصاد، آفت صنعت فوالد
سیاسی شدن اقتصاد در ایران به آفتي براي صنعت فوالد کشور تبدیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
نماینده دولت حمایت از حوزه فوالد را به صراحت اعالم کرده و این نویدبخش برای بخش خصوصی است. خوشحال کننده 
است که تالش می شود دولت بزرگ نشــود و حتی االمکان کوچک شود. من تاکید می کنم که فوالد متولی می خواهد. 
شرکت ملی فوالد منحل شده بود، تا اینکه نهایتا ماندنی شد. من تاکید می کنم که دولت نباید نقش تصدی گری داشته 
باشد. بلکه فقط باید حمایت کند. صنعت فوالد در دنیا به عنوان صنعت مادر شناخته شده است و نقشی استراتژیک دارد 
و یکی از اشــتغال زاترین صنایع جهان است و هر قدر که در این حوزه سرمایه گذاری کنیم به نفع ما خواهد بود. ما حامی 
ســنگ آهن و فوالد هستیم و جزو تکالیف خود می دانیم که از آن حمایت کنیم. شرایط اقتصاد در ایران این الزام را ایجاد 

کرده است که نگاه سیاست گذاران به این صنعت تغییر کند.

حمایت همه جانبه از صنعت فوالد
برای توســعه صنعت فوالد در هرمزگان برنامه ریزی شــده اســت و به زودی هرمزگان یکی از قطب های بسیار مهم 
فوالد کشــور خواهد شد. ظرف 4 تا 5 سال آینده ظرفیت تولید فوالد هرمزگان از 3.5 میلیون تن در سال به حدود 10 
میلیــون تن افزایش خواهد یافت و در این زمینه تمامی تســهیالت الزم در اختیار بخش صنعت قرار خواهد گرفت تا 
بخش های مختلف در کنار این صنایع فعال شود و به این ترتیب زمینه اشتغال نیز فراهم شود. شاید دنیای امروز دنیای 
بیوتکنولوژی، هایتک و غیره باشد ولی مگر می توان بدون فوالد زندگی کرد؛ همه مسائل مربوط به حمل و نقل، صنایع 
و زندگی مردم بدون فوالد درست نمی شود. صنعت فوالد جزء صنایع بنیادی است. تعداد معادن کشور بسیار باال بوده 

اما اینکه بخشی از این مواد و معادن را به صورت خام صادر می کنیم جای تاسف است.

توسعه صنعت فوالد، الزام پیشرفت کشور
توسعه صنعت فوالد ایران یک الزام جدي براي پیشرفت کشــور است و صنعت فوالد با ویژگي هاي منحصر به فردي 
که دارد مي تواند نقش موثري در صنعتي شدن کشور ایفا کند. تدوین یک نقشه راه و چشم اندازي دقیق براي صنعت 
فوالد کشور ضرورت دارد. حضور و نقش آفریني بخش خصوصي و جذب سرمایه گذار خارجي از مهمترین مسائل براي 
توسعه صنعت فوالد هستند. مســائلي مانند محدودیت آب و بحران محیط زیست باید در سند توسعه صنعت فوالد 
کشــور لحاظ شــوند. یکی از د غد غه های صنعت فوالد  کامل بود ن زنجیره تولید  از ابتد ا تا انتها است و وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت باید  با حساسیت این موضوع را د نبال کند  تا این زنجیره کامل شود . باید  مواد  خام کمتری صاد ر کنیم 

و مواد  صاد راتی ما با ارزش افزود ه باشد. صنایع پایین دستی فوالد نیز باید جدی گرفته شوند.

نیاز صنعت فوالد به 45 میلیارد دالر سرمایه گذاري
برای رســیدن به اهداف پیش بینی شــده در صنعت فوالد تا افق 1404، به 45 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داریم. از 
این میزان 20 میلیارد دالر به صنعت فوالد و 25 میلیارد دالر برای تامین امکانات زیربنایی باید تخصیص یابد. به همین 
خاطر باید توازن در توسعه های باالدســتی و زیربنایی صنعت فوالد همچون برق و راه آهن مورد توجه جدی قرار گیرد. 
توجه به فرصت ها و چالش های سنگ آهن نیز اهمیت دارد. در برنامه چشم انداز باید ظرفیت تولید فوالد خام ایران به 55 
میلیون تن برسد. در این میان، تا پایان سال ظرفیت تولید فوالد به 34 میلیون تن می رسد. براین اساس باید به سنگ آهن 
و اکتشافات جدید در این زمینه توجه کنیم. کل ظرفیت قطعی سنگ آهن کشور 2.7 میلیارد تن است؛ بنابراین با توجه 
به برنامه توسعه صنعت فوالد باید اکتشافات جدید در این حوزه صورت گیرد؛ چرا که تا 10 سال آینده کمبود سنگ آهن 

به بزرگ ترین مشکل صنعت فوالد تبدیل خواهد شد.

راهكارهاي حمایت از صنعت فوالد
حــذف کامل تخصیص ارز مبادالتی به واردات هر نوع فوالد به کشــور، وضع تعرفه حداقــل 20 تا 25 درصدی برای 
محصوالت مختلف و تعدیل قیمت سنگ آهن و انرژی داخل کشور نسبت به سایر رقبا از مهم ترین راهکارهای حمایت 

از صنعت فوالد کشور هستند.
 سیل واردات فوالد در منطقه باعث شد روسیه 35 درصد و کشورهای جنوب شرقی آسیا هرکدام بین 35 تا 45 درصد 
تعرفه واردات بر فوالد خود وضع کنند. برخی از کشــورها هم برای اینکه از محل واردات بی رویه دچار مشکل نشوند، 
قانون آنتی دامپینگ را به اجرا درآورده اند. همه این تدابیر اتخاذ شده در کشورهای دیگر در حالی رخ داده که متاسفانه 

در کشور ما نه تنها هیچ یک از اقدامات عملیاتی نشده است بلکه به واردات فوالد هم ارز مبادله ای تخصیص می یابد. 
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نیاز به 250 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی
کرباسیان تاکید کرد:

فوالدسازان محصوالت رقابت پذیر تولید کنند 
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با توجه به رقابتی 
نبودن عرضه برخی محصوالت فوالدی در بازارهای 
جهانی از نظر قیمت، تغییر تولید نوع محصوالت 
فوالدی بر اساس نیاز روز از سوی واحدهای فوالد ساز کشور 
اجتناب ناپذیر است.   مهدی کرباســیان با اعالم این مطلب 
اظهار داشت: در برنامه ظرفیت سازی و تولید 55 میلیون تن 
فوالد تا چشم انداز 1404، حدود 37 میلیون تن برای مصرف 
داخل و حدود 18 میلیون تن برای صادرات برنامه ریزی شده 
اســت. گرچه برخی کارشناســان معتقدند رسیدن به این 
برنامه امکان پذیر نیست اما به اعتقاد ما، این هدف با توجه به 
برخورداری کشورمان از 3 شاخص اصلی تولید فوالد )انرژی، 
ذخایر معدنی و نیروی انســانی( قابل دستیابی است. طی 20 
سال گذشته، چین ســهم اندکی )حدود 16 درصد( در تولید 
فوالد جهانی داشــت اما اکنون این سهم به حدود 50 درصد 
)803 میلیون تن( رسیده است.   وی افزود: با توجه به وضعیت 
زلزله خیزی اغلب نقاط کشور و ضرورت بازسازی خانه های 
فرسوده با مصالح مستحکم نظیر فوالد، ظرفیت فراوانی برای 
مصرف فوالد در کشــور ایجاد می شود که عامل مهمی برای 

رونق صنعت فوالد خواهد بود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به اینکه سیاست دولت و 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت »تولید صادرات گرا« اســت، 
تصریح کرد: برنامه تولید محصوالت در کشــور از جمله فوالد 
نه تنها باید جایگزین واردات شــود بلکه باید خود را باور کنیم 
که مــی توانیم کاالهایی برای بازارهــای جهانی تولید و صادر 
کنیم. وی ادامه داد: برای دستیابی به این هدف، ماشین آالت 
واحدهای تولیدی، نیازمند نوســازی هستند تا بتوان به سمت 
تولید محصوالتــی با کیفیت بهتر یا محصــوالت خاص رفت. 
همچنین، می توان با کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی و مواد 
اولیه، هزینه تمام شــده تولید را کاهش داد و محصوالتی قابل 
رقابت در بازارهای جهانی تولید کرد. کرباســیان خاطرنشان 
کرد: اقدام برخی شــرکت های فوالد ســاز داخلی برای تولید 
محصوالت خاص با توجه به رکود جهانی ایجاد شده بر صنعت 
فوالد، قابل تقدیر است و تولیدکنندگان فوالد ساز برای مواجه 
نشدن با آســیب های جدی رکودهای فعلی و آینده، مسیری 

جز این ندارند. 
رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامــه گفت: ایران برای اجرای 
برنامه 5 ســاله ششم توسعه و دســتیابی به اهداف چشم انداز 
1404، بــه 250 میلیارد دالر ســرمایه گــذاری خارجی نیاز 
دارد. مهدی کرباســیان بیان این مطلب و با اشاره به اینکه در 
برنامه سند چشم انداز 1404، ایران به عنوان نخستین قدرت 

اقتصادی منطقه با رشد 8 درصدی پیش بینی شده و در برنامه 
5 ساله ششم توسعه نیز به این موضوع به طور جدی توجه شده 
است، تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، طی 5 سال باید 
250 میلیارد دالر )ســاالنه 50 میلیارد دالر( سرمایه گذاری 
شود و باید تالش فشرده ای برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
صورت گیرد.  وی ادامه داد: خوشبختانه امروز کشورهای معتبر 
اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران اظهار تمایل می کنند که 
دنیا به این نتیجه رسیده که تحریم های چندساله ضمن فشار 
به مردم ایران، کشــورهای پیشرفته را نیز از فرصت های ایران 
محروم کرده اســت. انعقاد تفاهم نامه های همکاری در ســفر 
رئیس جمهور به فرانســه و ایتالیا و نیز ابراز تمایل کشورهای 
دیگر نظیر آلمان، اتریش، ژاپن،  فرانســه، هند و غیره از جمله 
این عالقه مندی هاست. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به 
اینکه یکی از شاخص های توسعه کشورها، میزان مصرف فوالد 
است و این صنعت زیربنای توسعه کشورها محسوب می شود، 
گفت: از فوالد به عنوان حلقه صنعتی شدن کشورها نام برده می 
شود و این صنعت به عنوان یکی از اشتغال زا ترین صنایع است. 
وی ادامه داد: دولت باید به این صنعت به عنوان یکی از اساسی 
ترین موضوعات توسعه ای، توجه ویژه داشته باشد و امیدواریم 
با همدلی و همــکاری بخش خصوصی بتوانیــم و با تعامالت 
مطلوب در حال انجام با کشــورهای، با جذب سرمایه گذاری 
توسعه کشور را محقق کنیم و جزو 10 کشور برتر اقتصادی دنیا 
شویم. کرباسیان با اشاره به کاهش روند تولید فوالد جهانی در 
سال 2015 میالدی گفت: تولید فوالد دنیا در سال   2015 متاثر 
از کاهش رشد اقتصادی چین کاهش یافته است. به طوری که 
کشورهای بزرگ تولیدکننده فوالد )به جز هند( و از جمله ایران، 
افت تولید را در این ســال تجربه کرده اند. با وجود اینکه پیش  
بینی شده بود رکود ایجاد شده در سال 2008 تا سال 2011 به 
پایان می رسد، اما این رکود همچنان پابرجاست و پیش بینی 
می شود تا2 تا 3 سال دیگر تداوم یابد. وی ادامه داد: این رکود به 
کشورمان نیز تسری پیدا کرده و به طور مستقیم بر تولید، بازار و 
فروش اثر گذاشته است. در سال گذشته میالدی قرار بود تولید 
فوالد کشور به 19 تا 20 میلیون تن برسد، اما به دلیل وضعیت 
پیش رو و کمبود گندله، حدود 16 میلیون تن تولید شــد و با 
توجه به شرایط جهانی، در ســال 2016 نیز نزدیک به همین 

عدد محقق خواهد شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشــار به چالش ها و فرصت های 
صنعت فوالد دنیا اظهار داشــت: از جملــه چالش های کنونی 
این صنعت، افت رشــد اقتصادی چین به عنوان موتور محرک 
اقتصاد دنیا، مازاد عرضه نســبت به تقاضا، تداوم کاهش قیمت 
جهانی فوالد، افزایش رقابت پذیری در صنعت فوالد و احتمال 
ورود مواد جایگزین )نظیر پتروشیمی، آلومینیوم، پالستیک و 
غیره( است. وی ادامه داد: فرصت های پیش روی صنعت فوالد 
شامل رشد جمعیت جهان و به تبع آن رشد مصرف مواد معدنی 
)افزایــش تولید فوالد خام از 850 میلیون تن ســال 2000 به 
2500 میلیون تن  در سال 2030(، روند رو به رشد بازار فوالد به 
دلیل ارزانی نسبت به سایر فلزات و کاهش قیمت سنگ آهن و 
انرژی است.  کرباسیان با بیان اینکه شدت مصرف فوالد یا مصرف 

سرانه فوالد در دنیا رو به کاهش اســت، تصریح کرد: در ایران 
سرانه مصرف فوالد حدود 200 کیلو گرم است که فاصله جدی 
با کشورهای پیشــرفته دارد. در طرح جامع فوالد، پیش بینی 
شده مصرف فوالد ایران در سال 1404 از 350 کیلوگرم بیشتر 
شود و با این هدف، دســتیابی به تولید یا ظرفیت 55 میلیون 
تن فوالد تا این مدت امکان پذیر اســت. کرباسیان با اشاره به 3 
شاخص اصلی توسعه صنعت فوالد گفت: وجود ذخایر غنی مورد 
نیاز زنجیره فوالد )معادن روباز سنگ آهن  حدود 3 میلیارد تن 
ذخیره و قابل افزایش تا 50 درصد با اکتشــافات پیش رو(، در 
اختیار داشــتن ذخایر زغال سنگ، دسترسی آسان به انرژی و 
دارنده دومین ذخایر بین المللی گاز طبیعی، دسترسی به آبهای 
آزاد و نیز وجود سرمایه انسانی با تجربه و ماهر است. وی افزود: 
فناوری قدیمی، بهره وری و رقابت پذیری پایین نسبت به رقبا، 
ارزش افزوده پایین و عدم توســعه صنایع پایین دستی، مکان 
یابی نامناســب برخی واحدهای فوالدی و کمبود زیرساخت 
های مورد نیاز بخصوص آب، عدم توازن در زنجیره ارزش و ارائه 
مجوز مازاد تقاضای بازار، محدودیت منابع دولت، کاهش ارزش 
شاخص بورس به عنوان منبع اصلی تامین سرمایه و خصوصی 
ســازی نامناســب زنجیره ارزش فوالد، باال بودن هزینه تمام 
شــده محصوالت و عدم توجه به ادغام عمودی و افقی از جمله 
چالش های صنعت فوالد کشور به شمار می رود. رئیس هیات 
عامل ایمیدرو گفت: برای کاهش قیمت تمام شده فوالد، تنها با 
حمایت های ویژه دولت نمی توان به این هدف دست یافت بلکه 
بخشی از آن با تصمیم گیری های درست دولت و بخشی نیز با 
ارتقای بهره وری بخش خصوصی امکان پذیر است. رئیس هیات 
عامل ایمیدرو درباره وضعت اکتشافات معدنی ایمیدرو گفت: 
این سازمان اجرای عملیات اکتشــافی در 250 هزار کیلومتر 
مربع آغاز کرده و تاکنون 300 محدوده امید بخش معدنی جدید 
شناسایی شده و 74 پروژه اکتشافی عمومی، تفصیلی و تکمیلی 
اجرا شده است. البته بخش خصوصی هم در این زمینه فعالیت 
هایی داشته است که با احتســاب آن، میزان اکتشاف افزایش 
می یابد. وی ادامه داد: پیش بینی می شــود در ســال 2016 
میالدی، پیشرفت های باالیی در زمینه اکتشاف داشته باشیم.  
کرباسیان فعال کردن طرح های هفتگانه فوالد را از جمله تالش 
های ایمیدرو با استفاده از مشارکت بخش خصوصی برشمرد و 
گفت: واحد احیای مستقیم طرح سپیددشت تا پایان امسال با 
همکاری شرکت فوالد مبارکه به بهره برداری می رسد و 3 واحد 

دیگر در نیمه نخست سال 95 به بهره برداری خواهد رسید.
وی افــزود: دولت اعتقاد دارد بخش خصوصی باید محور اصلی 
در توسعه باشــد و در جایی که امکان حضور بخش خصوصی 
وجود دارد، ایمیدرو فضا را برای این بخش باز می گذارد. رئیس 
هیات عامل ایمیدرو گفت: این ســازمان برنامه های ســرمایه 
گذاری در صنعت فوالد را در سواحل جنوبی کشور با مشارکت 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی اجرایی کرده است.  وی ادامه 
داد: توسعه زیرساخت ها شامل آب، گاز، برق و راه آهن در برنامه 
های ایمیدرو به طور جدی دیده شــده است. در این حوزه، در 
برخی قیمت ها چالش داریم که قابل رفع است. موضوع احداث 

ریل و قیمت حمل و نقل مورد بررسی است. 



4 تا 6   اسفند 1394   ویژه نامه 

7

ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

    دستیابی فوالد مبارکه به رتبه نخست بخش فلزات اساسی

شرکت فوالد مبارکه اصفهان رتبه نخست شرکت های برتر کشور را در بخش 
فلزات اساسی کســب کرد. معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: این شرکت از بین 500 بنگاه صنعتی و اقتصادی موفق ایران موفق به 

کسب این رتبه شد.
فرزاد ارزانی افزود: شــرکت فوالدمبارکه اصفهان در هجدهمین دوره رتبه 
بندی شرکتهای برتر کشور عالوه برکسب رتبه نخست گروه فلزات اساسی، 
در بخش باالتریــن ارزش بازار رتبه چهارم و در بخش باالترین ارزش افزوده 
رتبه ششــم و رتبه چهاردهم در بخش فروش را در بین شرکت های موفق 

ایران به خود اختصاص داد.
در هجدهمین دوره رتبه بندی شرکت های برتر کشور از بین 29 گروه صنعتی 
و در 28 شاخص معرفی شده از شرکت های برتر کشور تقدیر شد. شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با سهم تولید 51 درصدی فوالد کشور، امسال حدود چهار 
میلیون و 500 هزارتن محصول فوالدی کشور را برای استفاده در صنایعی 

ازجمله خودروسازی و قطعه سازی تولید کرد.

رشد 47 درصدی صادرات فوالد خام

میزان صادرات فوالد خام کشور طی 9 ماهه امسال، 47 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش یافت.  شــرکت های فوالدساز کشور از ابتدای 
فروردین تا پایان آذر 94، یک میلیون و 178 هزار تن فوالد خام صادر کردند. 
این رقم در مدت مشابه ســال 93، 803 هزار تن بود. همچنین فوالدسازان 
داخلی طی 9 ماهه امسال، یک میلیون و 661 هزار تن انواع محصوالت فوالدی 
صادر کردد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته )یک میلیون و 561 

هزار تن(، 6 درصد رشد نشان می دهد.
این رقم نشــان می دهد در 9 ماه امسال در مجموع بیش از 2.8 میلیون تن 
انواع فوالد به بازارهای هدف صادر شده است که پیش بینی می شود با ادامه 
روند کنونی، تولیدکنندگان فوالد، با ثبت رکورد، میزان صادرات را از رقم 3 

میلیون تن نیز عبور دهند.
پیش از این، رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به وجود 3 میلیون تن فوالد در 
انبارهای تولیدکنندگان، اقدامات صورت گرفته برای خروج از رکود صنعت 
فوالد را ناکافی دانســته و خواستار برقراری مجدد جایزه صادراتی برای این 
صنعت شده بود. رکود بازار داخلی و جهانی فوالد موجب شد دولت سیاست 
صادرات فوالد را تسهیل کند تا تولیدکننندگان تا حدی بتوانند زیان ناشی از 

رکود بازار داخلی را جبران کنند.

در 10 ماهه 
نخست سال 

جاری نیز 
صادرات فوالد 
مبارکه به یک 
میلیون و 324 
هزار تن رسید 
و تا پایان سال 
نیز این رقم به 
1.5 میلیون تن 

خواهد رسید

سبحانی با بیان اینکه فوالد مبارکه بزرگترین مصرف کننده برق 
در کشور است، گفت: مصرف برق فوالد مبارکه بالغ بر 4.6 میلیون 
مگاوات ساعت می شود. همچنین مصرف آب فوالد مبارکه نیز به 
بیش از 29 میلیون مترمعکب می رسد. بعد از صنایع پتروشیمی 
نیز با مصرف 2.9 میلیارد مترمکعب دومین مصرف کننده بزرگ 
گاز در کشور هستیم. مدیرعامل فوالد مبارکه سهم فوالد مبارکه 
را از تولید فوالد کشور معادل 50.8 درصد اعالم کرد و افزود: سهم 
فوالد خوزســتان در تولید فوالد کشور 24.5 درصد و سهم ذوب 
آهن اصفهان نیز 16.5 درصد است و مابقی سهم نیز مربوط به سایر 

تولیدکنندگان فوالد در کشور است.
   صادرات 1.3 میلیون تنی فوالد مبارکه در 10 ماهه 94

سبحانی صادرات فوالد مبارکه را در سال 1390 معادل 595 هزار 
تن اعالم کرد و گفت: در ســال 1391 صادرات به 571 هزار تن و 
در سال 1392 صادرات به یک میلیون تن رسید. در سال 1393 
نیز صادرات فوالد مبارکه بالغ بر یک میلیون و 475 هزار تن شد. 
در 10 ماهه نخست سال جاری نیز صادرات فوالد مبارکه به یک 
میلیون و 324 هزار تن رســید و تا پایان سال نیز این رقم به 1.5 
میلیون تن خواهد رسید. وی سهم بازارهای مختلف در صادرات 

فوالد مبارکه را به شرح زیر اعالم کرد:
   ســال 92: 30درصد  اروپا / 21درصد  خــاور دور / 49درصد  

خاورمیانه
   ســال 93: 53درصد  اروپا / 13درصد  خــاور دور / 34درصد  

خاورمیانه
   سال 94: 66درصد  اروپا / 7درصد  خاور دور / 27درصد  خاورمیانه

   میزان اشتغالزایی فوالد مبارکه
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد اشتغال مسقیم فوالد مبارکه را 
معادل 13 هزار و 837 نفر عنوان کرد و گفت: در سبا 929 نفر و در 
فوالد هرمزگان نیز 1673 با ظرفیت فعلی مشغول به کار هستند و 
334 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در گروه فوالد مبارکه مشغول 
به کار هستند. با این حساب جمع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
گروه فوالد مبارکه به 350 هزار نفر می رسد. سبحاني در ادامه با 
بیان اینکه ساالنه یک میلیارد و 600 میلیون تن فوالد در دنیا تولید 
مي شود و سهم ایران از این میزان تولید حدود یک درصد معادل 
16 میلیون تن است، گفت: تا سال 2025 در حالت خوشبینانه 
تولید جهاني فوالد به 2 میلیارد تن مي رسد اما رسیدن به تولید 

جهاني 1.8 میلیارد تن قطعي است.
   پاسخ به منتقدان قراردادهای خارجی

او با اشاره به سفر اخیر خود به همراه هیات رئیس جمهوري به دو 
کشور ایتالیا و فرانسه توضیح داد: تولید فوالدهاي خاص مخصوصا 
فوالد پرکربن و فوالد تخــت در قراردادهاي اخیر موردنظر واقع 
شده مخصوصا ورق عرض 2 متر که االن در ایران تولید نمي شود. 
وي ادامه داد: نیاز کشور ما اشتغال و تولید است و فرصتي که بعد 
از برجام پیش آمده است، فرصتي است که به منابع خارجي ارزان 
قیمت دسترســي پیدا کنیم و به لحاظ تولید به موقعیت خوبي 
برســیم، بهترین موقعیت براي ســرمایه گذاري االن است که 
وضعیت بازار فوالد در رکود بسر مي برد. مدیرعامل فوالد مبارکه 
درباره قراردادهاي فوالدي امضاء شده در سفر ایتالیا اظهار کرد: 
اوال در بحث قراردادها این موضوع بود که چرا باید پول را به خارجي 
ها بدهیم؟ اگر بپذیریم کشور در حال توسعه است و نیاز به اشتغال 
دارد و از سوي دیگر قیمت نفت هم که در حال کاهش است، باید 
سراغ منابع خارجي برویم که آنها را فاینانس مي کنند. در اجراي 
این قراردادها هم به دنبال شرکتهاي توانمند داخلي هستیم که 
50 تا 60 درصد کار را در بخش هاي سیویل، اتوماسیون و ... به آنها 
بسپاریم. در بدبینانه ترین حالت که 100 درصد اجراي آن خارجي 
باشد اما مهم این است که اشتغال ایجاد مي کند - اما اگر قرار بود 
پروژه ها را به شرکتهاي داخلي واگذار کنیم، باید به آنها پول و پیش 
پرداخت بدهیم. پس باید از تسهیالت خارجي و فاینانس استفاده 
کنیم. وی توضیح داد: فاینانس خارجي با بهره مناسب )کمتر از 1 
درصد در سال( و در نظر گرفتن بخش داخلي که در فاینانس هاي 

اخیر بین 50 تا 70 درصد براي پیمانکاران داخلي در نظر گرفته 
شده است، کامال منطبق با اقتصاد مقاومتي است. تامین مالي در 
بخش تجهیزات داخل کشور با هزینه مالي فوق العاده باال انجام 
مي شود که این مساله تبدیل به معضلي براي تولیدکنندگان شده 
است. بنابراین کساني که امکان تولید و صادرات را دارند، بهتر است 
از فاینانس خارجي استفاده کنند که با توجه به میزان صادرات، 

ریسک تغییر نرخ ارز نیز متوجه آنها نخواهد بود.
   بومی سازی، الویت فوالد مبارکه

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد یادآوري کرد: سال 1370 که 
فوالد مبارکه توسط ایتالیایي ها و اروپایي ها راه اندازي شد، 25 سال 
تالش صورت گرفته که با راه اندازي بخش هایي مانند بومي سازي، 
مهندسي معکوس و ... امروزه توانســته ایم 62 درصد قطعات و 
تجهیزات را از داخل تامین کنیم. همچنین 98 درصد مواد مصرفي 
نیز از داخل کشور تهیه و تامین مي شود، همین طور روانکارها، 
روغن، گریس و ... از داخل تامین مي شود. اگر الکترود گرافیتي هم 
بومي تولید داخل تولید شود، مي توان گفت کل موارد مصرفي در 
داخل کشور تهیه مي شود. اگرچه بخشي از فروآلیاژها الزاما باید 
از خارج از کشور تامین شوند. سبحاني افزود: فوالد مبارکه در 8 
ماهه نخست امسال 393 میلیارد تومان مالیات به غیر از مالیات 
بر ارزش افزوده پرداخت کرد. همچنین سود پرداختي به سهام 

عدالت از سال 1385 تاکنون 18778 میلیارد ریال بوده است.
   تعرفه واردات فوالد همچنان ناکافی است

وي درباره وضع تعرفه روي واردات فوالد کشــور نیز توضیح داد: 
صنعت فوالد کشور به افزایش تعرفه هاي وارداتي نیاز دارد. در حال 
حاضر آمریکا تعرفه 230 درصدي روي واردات فوالد از چین به این 
کشور وضع کرده است. ترکیه نیز روي واردات فوالد خود تعرفه 35 
درصدي گذاشته است. در ایران هم اکنون تعرفه واردات فوالد بین 
10 تا 15 درصد است که هم اکنون قیمت فوالد نصف شده و 10 
درصد تعرفه امروز به عبارتي 5 درصد تعرفه گذشته شده است. 
او درباره طرح فوالد سپیددشت توضیح داد: قرار بود با مشارکت 
ایمیدرو در این طرح اسلب تولید کنیم و در ادامه طرح را  به تولید 
ورق نورد گرم تغییر دادیم. البته در این طرح هم محدودیت هاي 
منطقه اي وجود دارد و اگر مي توانستیم 2 تا 3 میلیون تن در این 
پروژه تولید مي کردیم خوب بود. به هر حال در فوالد سپیدددشت 
در حال تکمیل کردن زنجیره هســتیم و قصد داریم تنگناها را 
برطرف کنیم و یک پله جلوتــر از آن نیز طرح تولید ورق خودرو 

است که در کنار فوالد سپیددشت قرار دارد.
   سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی در پروژه های محیط 

زیستی
سبحاني درباره اقدامات محیط زیستي فوالد مبارکه نیز عنوان 
کرد: بیش از 200 میلیارد تومان در 3 سال گذشته در فوالد مبارکه 
در ارتباط با پروژه هاي محیط زیستي هزینه شده که شامل نصب 
فیلترها، ایجاد تصفیه خانه ها، پایش ها و ... بوده است. فقط حدود 
20 میلیارد تومان هزینه بهره برداري و تعمیر و نگهداري مسائل 

مربوط به محیط زیست شده است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از برنامه این شرکت برای رسیدن به ظرفیت تولید 7.2 میلیون تن خبر داد.  بهرام سبحانی در 
نشستی خبری با تشریح برنامه ها و دستاوردهای فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه با تولید بیش از 11 میلیون تن بزرگترین 

تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود. وی با اشاره به اینکه 30 درصد سهام فوالد مبارکه مربوط به سهام عدالت 
است، افزود: ظرفیت کنوني فوالد مبارکه 5.2 میلیون تن است اما برنامه داریم تا این ظرفیت را به 7.2 میلیون تن برسانیم. در همین راستا 

ظرفیت سبا باید به 1.6 میلیون تن، فوالد هرمزگان به 3.5 میلیون تن، گالوانیزه کاشان به 100 هزار تن و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به 400 
هزار تن برسد. او با اشاره به اینکه فوالد مبارکه پروژه فوالد سپیددشت را به ظرفیت یک میلیون تن با مشارکت ایمیدرو در دست اجرا دارد، 

افزود: همچنین در منطقه سنگان نیز یک پروژه 5 میلیون تنی کنسانتره سازی و یک پروژه 5 میلیون تنی گندله سازی نیز در دست اجرا داریم. 

سبحانی خبر داد: 
سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی در پروژه های محیط زیستی

صادرات 1.3 میلیون تنی فوالد مبارکه در 10 ماهه 94
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

  صادرات فوالد چین کاهش می یابد

 رئیس انجمن آهن و فوالد چین گفت: چین در 35 سال گذشته دوره 
مهمی در رشد اقتصادی داشته و از سال 1937 این رشد شروع شده و 
اصالحات مهمی داشته ایم. در 35 سال گذشته چین با سرعت زیادی 
رشد کرده و تولید ناخالص داخلی آن 6 درصد باالتر از تولید ناخالص 
داخلی جهان اســت. صنایع تولیدی داخلی چین به 47 هزار یوآن در 
سال 2017 رسیده است. رئیس انجمن آهن و فوالد چین در ششمین 
همایش فــوالد و معدن که به همت روزنامه دنیای اقتصاد در ســالن 
همایش های صدا و ســیما در جریان اســت، افزود: چین می خواهد 
امپراطوری مالی جهان باشــد. وقتی چین می خواهد ثروتمند باشد، 
مشخص است می خواهد کشورهای دیگر هم توسعه یابند و تمرکز آن 
در زیرساخت ها باشد. جاده ابریشم در کشورهای انتهای این جاده را 
هم توسعه خواهد داد. این موضوع نشان می دهد چین می خواهد همه 
کشورها رشد کنند. همه کشورها باید به سطح کشورهای توسعه یافته 
برسند. در کنار این امپراطوری برسند. چرا که چشم انداز آن برای رشد 

اقتصاد کالن تغییر کرده است.

هدف  تولید 18 میلیون تني فوالد محقق نمی شود

 ایران با تولید 16.11 میلیون تن فوالد یکي از بزرگترین تولیدکنندگان 
خاورمیانــه و چهاردهمین تولیدکننده فوالد در دنیا اســت. اینها را 
آمارهاي انجمن جهاني فوالد بعد از بررســي فعالیت فوالدسازان دنیا 
در سال 2015 در رابطه با ایران نشان مي دهد. اما تولید ایران در حالي 
در سال گذشــته میالدي کمي بیش از 16 میلیون تن بوده است که 
کارشناسان عقیده دارند بعد از اجراي برجام مي توان به افزایش تولید 
فوالد ایــران امیدوار بود. این امیدواري در حالــي در رابطه با افزایش 
تولید فوالد ایران وجود دارد که رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به 
دامپینگ چین و همچنین نبود تقاضا در بازار داخلي شرایط تولید را 
تا پایان سال جاري چندان امیدوارکننده نمي بیند. مهدي کرباسیان 
در رابطه با میزان تولید تا پایان امســال مي گوید: رکود حاکم در بازار 
و کندي کار ســاختمان سازي و پروژه هاي عمراني و مشکالتي از این 
دست باعث شده است واحدهاي تولیدکننده فوالد از حجم تولیدات 
خود بکاهند که در نهایت همه اینها موجب شده است که ما به رقم 18 
میلیون تن که براي امسال پیش بیني کرده بودیم نرسیم. کرباسیان 
در ادامه با تاکید بر این نکته که »دلیل این اتفاق نیز این نیســت که ما 
ظرفیت این میزان تولید را نداریم«، مي گوید: اگر امسال مي توانستیم 
مساله گندله را با تکیه به واردات حل کنیم شاید به تولید 21 میلیون 
تن هم دســت پیدا مي کردیم، اما مســاله اصلي اینجاست که ما بازار 

مصرف براي این میزان تولید نداریم. 
حال با در نظر گرفتن ظرفیت واقعي تولید فوالد در کشور که بر اساس 
گفته هاي کرباسیان و دیگر کارشناسان چیزي بین 21 تا 24 میلیون 
تن اعالم مي شــود، این سوال مطرح اســت که جایگاه واقعي صنعت 
فوالد ایران در دنیا کجاســت؟ این سوال در شرایطي مطرح مي شود 
که به گفته کارشناسان، ایران از باالترین مزیت هاي ممکن در تولید 
فوالد برخوردار اســت.  منابع عظیم سنگ آهن، انرژي، دسترسي به 
آب هــاي آزاد خلیج فارس و اقیانوس هند، هــزاران نیروي تحصیل 
کرده در رشــته هاي فني و مانند اینها از جمله مزیت هایي هســتند 
که یک کشــور مي تواند شانس دارا بودن تمام آنها با یکدیگر را داشته 
باشــد.آنطور که گزارش هاي سازمان زمین شناسي آمریکا نشان مي 
دهــد ایران 2 میلیارد و 700 میلیون تن ذخیره ســنگ آهن دارد که 
خلوص آهن آن یک میلیارد و 500 میلیون تن است. در کنار این حجم 
عظیم از مواد اولیه معدني، دارا بودن بزرگترین ذخیره گازي جهان از 
دیگر مزیت هایي اســت که مي تواند هزینه انرژي براي تولید فوالد را 
بســیار کاهش دهد. در کنار این دو مزیت طبیعي، وجود هزاران فارغ 
التحصیل در رشته هاي مهندسي مرتبط با صنعت فوالد، نیروي کار 
متخصص، ســابقه اي بیش از 40 سال در تولید فوالد و مانند اینها نیز 
از جمله مواردي هستند که سوال یاد شده را با جدیت بیشتري همراه 
 مي کنند. با تمام این تفاســیر سوال یاد شــده همچنان بر جاي خود

باقي است.

کارشناس و متخصص گروه مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی بین المللی 
فوالد تکنیک گفت: با شرایط فعلی و رکود جهانی و رشد صنعت فوالد که 
آهسته شده و و قیمت ها در کف قرار گرفته است، اگر ایران در همین رکود 
باقی بماند و دیگر نتوانیم رشد مثبت داشته باشیم، جدیدترین پیش بینی 
ما این است که تا ســال 1404 حدود 30 تا 35 میلیون تن مصرف فوالد 
داشته باشیم. ساغر باباحیدری توضیح داد: در حال حاضر تولید فوالد خام 
و محصوالت فوالدی بســیار کمتر از ظرفیت نصب شده در این دو حوزه 
است و اگر نتوانیم طی سال های آینده به رشد مناسبی دست پیدا کنیم، 
مصرف فوالد کشور تا 1404 حداکثر بین 30 تا 35 میلیون تن خواهد بود 
و اگر تا آن زمان بتوانیم به تولید 55 میلیون تن برسیم نیز با یک مازاد تولید 
زیاد مواجه خواهیم بود. وی افزود: شــفافیت قوانین و ثبات در قوانین دو 
خواسته اصلی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت آهن 
و فوالد ایران است. خبرنگار ماین نیوز با ساغر خانم باباحیدری، کارشناس 
و متخصص گروه مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی بین المللی فوالد 

تکنیک گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

   به نظر شما با اجرای برجام تغییری در پیشرفت صنعت فوالد 
ایران رخ می دهد؟

من سعی می کنم خوشبین باشــیم ولی اگر اتفاقات ریشه ای در ایران رخ 
ندهد و ســرمایه گذار خارجی اعتماد و اطمینان پیدا نکند، مشکالت ما 
حل نمی شود، مشکالتی که ربطی هم به تحریم و برجام ندارد و مشکالت 
ریشه ای و نهادی هستند و تا حل نشوند خیلی نمی توانیم تغییر زیادی را 

انتظار داشته باشیم.

   به نظر شما آیا به تولید 55 میلیون تن فوالد تا 1404 می رسیم 
یا خیر؟

تولیــد 55 میلیون تن فوالد تــا 1404 یک هدف اســت و باید برای آن 
برنامه ریزی شود تا به آن برسیم. تحقق این هدف بستگی به سیاست گذاران 
و برنامه ریزان دارد که چقدر با کار کارشناسی برنامه ریزی کنند. آیا کسانی 
که برنامه ریزی می کنند این طرح را می بینند و مطابق آن سیاست گذاری 

می کنند؟ اگر قرار است به تولید 55 میلیون تن فوالد برسیم، زیرساخت ها 
باید هماهنگ رشد کنند.

   درباره آخرین آمار و ارقام تولید و مصرف فوالد کشــور نیز 
توضیح بفرمایید.

هم اکنون حدود 24 میلیون تن ظرفیت اســمی تولید فوالد خام کشور 
است. 34 میلیون تن هم ظرفیت اسمی تولید محصوالت فوالدی داریم. 
این در حالیست که تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی کشور سال قبل 
به ترتیب 17.5 و 17.2 میلیون تن بود که بسیار زیر ظرفیت تولید کردیم، 
چرا که تولید محصوالت نهایی با کمبود شــمش مواجه هستند. آنچه در 
افق 1404 هدف گذاری کردیم این است که در زنجیره تولید فوالد بتوانیم 
حدود 70 تا 75 میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره، 81 میلیون ظرفیت 
تولید گندله ســازی و حدود 58 میلیون تن ظرفیت تولید آهن اسفنجی 
داشته باشیم تا بتوانیم به تولید 55 میلیون تن فوالد برسیم. همچنین نیاز 
به سنگ آهن نیز در افق 159 میلیون تن پیش بینی شده است. منتها االن 
این ظرفیت ها را نداریم. ظرفیت تولید فعلی در کنسانتره 43 میلیون تن، 
گندله 22 میلیون تن و آهن اســفنجی 22 میلیون تن است. همین االن 
زنجیره تولید فوالد کامال غیرمتوازن است. در افق 1404 اگر شرایط خوب 
باشد و رشــد اقتصادی 4 درصدی هم داشته باشیم، آن وقت پیش بینی 
می کنیم مصرف فوالد به حدود 41 میلیون تن خواهد رسید اما با شرایط 
فعلی و رکود جهانی و اینکه رشــدها آهسته شده است و قیمت ها در کف 
قرار دارد، اگر شــرایط ایران در رکود ادامه یابد و دیگر نتوانیم رشد مثبت 
داشته باشیم، جدیدترین پیش بینی ما این است حدود 30 تا 35 میلیون 
تن مصرف فوالد در افق 1404 خواهیم داشت که این یک چالش بزرگ 
است. با تولید 55 میلیون تن فوالد و مصرف 35 میلیون تنی نیاز شدیدی 
به صادرات حجم زیادی فوالد خواهیم داشــت که باید زیرســاخت های 
آن نیز تا آن زمان فراهم شــده باشد. البته اگر مصرف رشد آهسته داشته 
باشد، هیچ وقت تولید نمی تواند به شدت باالتر از مصرف رشد کند. به نظر 
می رسد در افق 1404 باید زیرساخت ها برای صادرات حدود 14 میلیون 

تن آماده شده باشند.

جدیدترین پیش بینی مصرف فوالد در 1404

استقبال بخش 
خصوصی از 

سرمایه گذاری 
و مشارکت در 

طرح های فوالد 
استانی ارزشمند 

بوده است

شریفی اعالم کرد:
صدرنشینی احیای فوالد چهارمحال و بختیاری

آخرین پیشرفت 7 طرح فوالدی

 عبدالمجید شریفی گفت: در مجموع با جذب بیش از 1080 
میلیارد تومان سرمایه از ســوی بخش خصوصی طی سال 
های 93 و 94، روند اجرای طرح های فوالد استانی نسبت به 
گذشته سرعت گرفته است. وی افزود: یکی از این طرح های 
هفت گانه فوالد استانی، طرح فوالد چهار محال و بختیاری 
است که بخش احیاء مستقیم آن با بیش از 95 درصد پیشرفت 
فیزیکی تا پایان امســال مورد بهره بــرداری قرار می گیرد. 
شریفی اضافه کرد: به جز طرح فوالد چهارمحال و بختیاری، 
بخش های احیاء مســتقیم طرح های فوالد شادگان با 87 
درصد پیشرفت فیزیکی و فوالد میانه با 85 درصد پیشرفت 

فیزیکی نیز قابلیت راه اندازی سریع دارند.
وی همچنین میزان پیشرفت فیزیکی بخش احیاء مستقیم 
طرح های فوالد قائنات را حدود 80 درصد، نی ریز 79 درصد، 
بافت 77 درصد و سبزوار را 73 درصد ذکر کرد. شریفی ادامه 
داد: تصمیم ایمیدرو برای جذب سرمایه تاثیر بسیار مثبتی 
بر اجرای طرح های فوالد استانی داشت به طوری مشارکین 
65 درصد سهام این طرح ها را در اختیار می گیرند اما در دو 
طرح از طرح های مذکور شامل فوالد سبزوار و بافت، میزان 

مشارکت به 80 و 85 درصد رسیده است. وی استقبال بخش 
خصوصی از ســرمایه گذاری و مشارکت در طرح های فوالد 
استانی را ارزشمند دانست و تصریح کرد: مشارکین در طرح 
های فوالد استانی، در شرایط دشوار اقتصادی کشور آمدند. 
در این شــرایط اگر کسی می خواســت معادل این مبلغ را 
از سیستم دولتی دریافت کند، شــاید میسر نبود. شریفی 
افزود: برای اجرای طرح های مذکور استفاده از فاینانس در 
ســال 91 در دستور کار قرار گرفت که با مشکالت متعددی 
همراه بود اما ایمیدرو در سال 93 در راستای استفاده از توان 
داخلی و اقتصاد مقاومتی، تصمیم به جذب مشارکت کننده 
بخش خصوصی گرفت. وی گفت: طرح های فوالد اســتانی 
ابتدا شــامل هشت طرح به ظرفیت کل 6.4 میلیون تن )هر 
کدام 800 هــزار تن با قابلیت افزایش تا یک میلیون تن( در 
ســال 86 برای اجرا در هشت استان کشــور تعریف شد اما 
طرح فوالد بافق واگذار شــده و اکنون هفت طرح در دست 
اجراســت. شــریفی افزود: از هفت طرح فوالد استانی در 
 دست اجرا، یک طرح شامل تختال و شش طرح دیگر بلوم و

بیلت هستد.

 مدیرعامل شرکت 
ملی فوالد ایران 
اعالم کرد: با تالش 
های ایمیدرو 
برای استفاده از 
مشارکت بخش 
خصوصی در 
اجرای طرح های 7 
گانه فوالد استانی، 
در سال 93 مبلغ 
860 میلیارد تومان 
و در سال جاری 
مبلغ 222 میلیارد 
تومان جذب شده 
است. 



4 تا 6   اسفند 1394
9

سال هاســت واژه هایي همچون اســتراتژي فوالد، طرح جامع فوالد، چشم 
انداز صنعت فوالد هرازگاهي سوژه رسانه ها و سازمان هاي مرتبط مي شود و 
رویاهایي به هم بافته مي شوند. آرزوها را به زبان آورده و گاهي به رشته تحریر 
درمي آوریم، اما پس از چندي جز یادي و احتماالافسوســي، چیزي بر جاي 
نمي ماند! و دریغا که همه دست اندرکاران تدوین و تبیین آن اعالم مي دارند 
که ما از اول مي دانستیم. خدا را شکر که ما در کشورمان فرد نادان نداریم، همه 
گذشته را مي دانند و آینده را هم دقیقا پیش بیني کرده بودند و صد البته خداي 
را باید شکر کرد که ترازویي و حساب و کتابي بر گفته ها هست.استراتژي داریم 
چون طرح جامع 7/ 15 میلیون تن را داشــتیم، استراتژي داریم چون وزراي 
دولت پیشین به ترتیب 19 میلیون تن، 29 میلیون تن، 40 میلیون تن را پس 
از هر تغییر یکي یکــي اعالم کردند و رفتند! مگر مي توان تصور کرد که بدون 
اســتراتژي این ارقام را بر زبان رانده باشند؟!استراتژي داریم چون در ابتداي 
همین دولت نیز رقم 55 میلیون تن را بر زبان راندیم و به رشته تحریر درآوردیم 
و این یکي البته صدها صفحه مستندات را نیز با خود به همراه داشت. استراتژي 

داریم چون آمار و ارقام همیشــه بنا و پایه هایي داشته اند. اما به اعتقاد حقیر، 
استراتژي نداریم چون ارقام و اهدافي را که مطرح و حتي مصوب مي کنیم، به 
فرادست و فرودست آن فکر نکرده ایم. استراتژي نداریم، چون به توازن و تناسب 
حامل هاي مورد نیاز فکري نکرده ایم یا آن را به گوشه اي رانده ایم. استراتژي 
نداریم چون حمل ونقل مواد اولیه و محصول تولیدي حاصل از ارقام رویاها، در 
تحلیل مان جایگاهي ندارد. استراتژي نداریم زیرا به مهم ترین بخش ارقام، یعني 
تامین منابع مالي آن توجهي نکرده ایم. استراتژي نداریم چون هنوز جایگاه 
جغرافیایي طرح ها بیش از آنکه با شناسایي مزیت نسبي محل تعیین شود، به 
زور و توانمندي برخي مسووالن منطقه بستگي دارد. آنها هم استراتژي ندارند 
چراکه چند سال به دنبال احداث کارخانه فوالد در منطقه تحت مسوولیت خود 
مي روند و وقتي به نتیجه رسید، ناالن از عدم سوددهي و پایداري کارخانه مذکور 
مي شــوند. )البته خدا را شکر که بسیاري از آنها به نتیجه نرسیده است وگرنه 
سرنوشتي مشابه داشتند.( استراتژي نداریم چون به مطالعات اندک انجام شده، 
توجهي نداریم. استراتژي نداریم زیرا به ساده ترین و البته مهم ترین موضوع یک 
بنگاه اقتصادي یعني نیروي انساني و ساختار سازماني متناسب با اهداف بي 
مهري مي کنیم و از هیچ مدل بین المللي تبعیت نمي کنیم. استراتژي نداریم 

و اگر داشتیم، طرح هاي استاني اینچنین سرنوشتي پس از 9 سال نداشت. اگر 
استراتژي داشــتیم اینچنین منابع خود را ُخرد و بي خاصیت در سطح کشور 
پراکنده نمي کردیم.اگر استراتژي داشتیم در خصوصي سازي، مجتمع هاي 
فوالد را این گونه بي سرپرست و یتیم نمي کردیم، اگر استراتژي داشتیم ایمیدرو 
که به همین منظورتاسیس شده، نقشي در مجتمع هاي فوالدي و معدني کشور 
داشت. اگر استراتژي داشتیم این گونه شاهد زیان و ورشکستگي برخي واحدها، 
حتي در زمان شکوفایي فوالد نبودیم اکنون که داستان دیگري است و مجتمع 
هاي ســودده و قدرتمندمان هم زمین گیر شده اندو جسارت نشود اگر تدبیر 
داشتیم، حتما استراتژي هم مي داشتیم. سال گذشته در انتهاي سمپوزیوم 
فوالد که مسائل بسیار مهمي در آن مطرح شد و البته توجه نشد، حقیر در جمع 
بندي همایش مطرح کردم که »به نظر مي رســد با این سازوکار و عدم توجه 
به زیربناها و منابع مالي مورد نیاز، بیــش از اینکه طرح جامع فوالد را تدوین 
کرده باشیم، آرزوهاي خود را به رشته تحریر درآورده ایم.« امروز به گمانم این 
حقیقت ملموس تر شده است. دیر شده، خیلي دیر شده! استراتژي مي آید که 
ما زندگي بهتري داشته باشیم ولي اکنون باید استراتژي اي تدوین کنیم که 

نمیریم. جاي استراتژي به شدت خالي است.

استراتژي در صنعت فوالد داریم یا نداریم؟
مسعود ابكاء / مدیرعامل اسبق ذوب آهن

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان هشدار داد:
مراکز تفریحي و بیمارستان از ذوب آهن یارانه مي گرفتند!

قبل از اینكه تعطیل شویم، دولت کمك کند
   پس از چند ســال وقفه، مجدد به ذوب 
آهن بازگشتید، فضا را چگونه مي بینید آیا 

پیشرفتي حاصل شده یا خیر؟
ترجیح من این است که در مورد مدیران بعد از زمان 
خودم صحبتي به میان نیاورم چرا که این امکان 
وجود دارد جنبه انتقاد به خود گیرد و این موضوع 
رنجش خاطر »شخصي« را موجب شود بنابراین 
تمایلي به صحبت در این زمینه ندارم. در این بین 
حدود 10 سالي هم مي شود که پست دولتي تقریبا 
نداشتم یعني بعد از خروج از بورس فلزات که هم 
اکنون به بورس کاالتبدیل شده است.اما واقعیت 
امروز ذوب آهن این است که با مشکالت عدیده اي 
دست و پنجه نرم مي کند که برخي با مدیریت و 
توانایي حل مي شود و برخي دیگر از توانایي و عهده 
من خارج است و تنها مربوط به صنعت فوالد نیست 
بلکه مربوط به اقتصاد کشور است و در صورتي که 
مصرف یا تقاضا ایجاد نشــود نمي توان به بهبود 

وضعیت امیدوار بود.
   با توجه به شرایطي که ذوب آهن دارد چه 

شد که پذیرفتید مجدد بازگردید؟
ذوب آهن ظرفیت قوي و قابــل قبول دارد که به 
همین دلیل با وجود شــرایط دشواري که وجود 
دارد مدیریت این مجموعه را پذیرفتم و سعي دارم 
با تالش و همت تک تک پرسنل براي رفع تمامي 

مشکالت تالش کنم.
   در مورد پــروژه هایي که خارج از بحث 

تولید است، کمي توضیح مي دهید؟
نکته اي که وجود دارد این اســت کــه در زمان راه 
اندازي ذوب آهن تجهیــزات و امکاناتي براي این 
شرکت تهیه شــد که طي سال هاي آتي بتواند در 
همین فضا تا ســقف 8 میلیون تن توسعه داشته 
باشد. حتي از این تجهیزات در ساخت واحد هایي 
چون فوالد مبارکه و پاالیشگاه اصفهان نیز استفاده 
شد اما متاســفانه بعد از خروج من از شرکت از این 
تجهیزات استفاده نشد و حتي به صورت پیماني در 
بخش هایي از تجهیزات خارج از کارخانه بهره گرفته 
شد که با وجود داشتن این تجهیرات و ماشین آالت 
قصد داریم در زمین هاي مورد اشاره با بهره گیري از 

این تجهیزات، ساخت و ساز داشته باشیم.
   اشــاره اي کردید به پروژه ریل و تولید 
تیرآهن بال پهن، قرار بود در نیمه دوم سال 

اجرایي شوند چرا انجام نشده؟ 
8 پروژه در ذوب آهن به دلیل مشکالت مالي و نبود 
نقدینگي هنوز تکمیل نشده اما خط ریل تکمیل 
شده و در اوایل ســال آینده حتما اجرایي خواهد 
شد و ریل قابل فروش در سه ماه نخست سال آتي 
به بازار عرضه خواهد شــد. البته اگر موفق شویم 

 بیش از یک ســال است که بازار فوالد با رکود مواجه شده و قیمت ها طي این مدت 50 درصد 
کاهش یافته اند. خرید ها در حد ضرورت انجام مي شود و همین موضوع باعث شده تا موجودي 
انبارهاي فوالد از مرز سه میلیون تن بگذرد و چشم انداز روشني از آینده وجود ندارد. در این 
بین فوالدسازان کوچک و بزرگ هر یک به نوبه خود با رکود دست و پنجه نرم مي کنند و در پي اجراي برنامه 
اي براي پشت سر گذاشتن روزهاي سخت هستند. احمد صادقي از آن دسته مدیراني است که بسیاري از 
کارشناسان و فعاالن صنعت فوالد معتقدند اگر او نبود فوالد در بورس کشف قیمت نمي شد و بورس فلزات 
به وجود نمي آمد. وي مدیرعاملي ذوب آهن را نیز در سال هاي 69 تا 76 در کارنامه خود دارد .آن روز ها 
»توازن« تنها یک طرح بود و صبا هنوز به وجود نیامده بود تا بابت بدهي به فروش برسد. با وي که مجددا 
سکان هدایت بزرگ ترین واحد تولید مقاطع فوالدي کشور را به عهده گرفته به گفت وگو نشستیم تا از 
برنامه هایش در ذوب آهن اصفهان بگوید و اینکه براي پرداخت بدهي بیش از 5 هزار میلیارد توماني شرکت 

که طي این سال ها انباشته شده چه اقداماتي در دست اجرا دارد.

جامد به 150 تومان در هر کیلو مي رسد، در حال 
حاضر براي خرید هر کیلو آهن اســفنجي 530 
تومان هزینه مي شود که با احتساب هزینه تولید 
150 توماني این رقم حدود 680 تومان مي شود. 
به این ترتیب با مجمــوع برنامه ها در خط تولید 
قصد داریم تا کیلویي 450 تومان قیمت تمام شده 
را کاهش دهیم، اما این پایان کار نیســت.هزینه 
هاي زیادي در ذوب آهن در حال انجام است که با 
برنامه ریزي قصد داریم در آن بخش ها نیز هزینه 
ها را کاهش دهیم از جمله خود گردان کردن مراکز 
تفریحي و بیمارستان که تاکنون از ذوب آهن یارانه 

هم مي گرفتند.
   مدیران قبلي باالبــودن تعداد نیروي 
انســاني را عامل زیان ده بودن ذوب آهن 

عنوان مي کردند، نظر شما چیست؟
بله تعداد نیروي انســاني در ذوب آهن نسبت به 
استاندارد ها بسیار باالاست، اما این خود به تنهایي 
عامل زیان ده بودن شرکت نیست. در حال حاضر 
تعداد پرسنل این شــرکت 16 هزار نفر است، اما 
نکته مهم این است که در این شرکت طرح هایي 
انجام شده که به طورکامل به بهره برداري نرسیده 
یا زمان زیادي برده تا اجرا شده است، همین عامل 
باعث عدم بازگشــت سرمایه شــده یعني مدام 
هزینه بابت طرح هایي صورت گرفته که ریالي از 
آن به شرکت بازگشت داده نشده است از سویي، 
دومین دلیل انباشته شــدن بدهي هاي شرکت 
نیز این اســت که واحد بزرگي مثل ذوب آهن در 
گذشــته و قبل از تحریم همواره براي سرمایه در 
گردش از یوزانس اســتفاده مي کــرد، اما بعد از 
تحریم ها و قفل شــدن بانک ها بــراي تامین آن 
از بانک ها تســهیالت دریافت کرده که این رقم 
حدود 2 هزار میلیارد تومان اســت. همچنین به 
لحاظ مسوولیت هاي اجتماعي ذوب آهن هزینه 
هاي زیادي را صرف پروژه هاي زیســت محیطي 
کرده است که متاسفانه این هزینه ها سود آوري 
نیز براي شرکت به دنبال نداشته است. امیدواریم 
با رفع تحریم ها امکان اســتفاده از یوزانس ایجاد 
شود و مجددا بتوانیم بخشي از سرمایه در گردش 

را به این شکل تامین کنیم.
   آیا در حال حاضر صادرات براي شرکت 

سودآور است و میزان آن چقدر بوده؟
خیر، صادرات در این مقطع براي شرکت سودآور 
نیست، اما ارزآوري دارد و باعث گردش نقدینگي 
در شــرکت مي شــود. با این حال از ابتداي سال 
جاري تاکنون حــدود 500 هزار تــن صادرات 
داشــتیم که قصد افزایش آن را داشته و در حال 

مذاکره براي افزایش میزان صادرات هستیم. 

محصولمان را به شرکت راه آهن بفروشیم، چرا که 
این شرکت خرید هایي از خارج داشته و اگرچه این 
پروژه براي ذوب آهن حدود 200 میلیارد تومان 
در سال درآمد زایي دارد اما به نظر من بزرگنمایي 
شده و نمي تواند ناجي ذوب آهن باشد، پروژه هاي 
دیگري نیز در شرکت در مرحله اجرا هستند که به 
لحاظ اقتصادي صرفه دارند، مانند نورد 650 تولید 
تیرآهن بال پهن که در سایز هاي بزرگ اجرا مي 
شود که منوط به اجراي ریخته گري است و اجراي 
این خط یکي از اولویت هاي اساسي کارخانه است 
که حتي قبل از پایان سال نیز قرارداد آن را اجرایي 
خواهیم کرد و با اجراي این پروژه ارزش محصوالت 
ذوب آهن افزایــش پیدا مي کند که طرح خوب و 
مثبتي براي کارخانه است و به ما این امکان را مي 
دهد که تیرآهن تا سایز 50 را تولید کنیم که ما را 
در خاورمیانه بي رقیب مي کند، البته حجم بازار 
این محصول زیاد نیســت اما بدون رقیب هستیم 
ودر شرایط رکود فعلي بازار خوبي دارد. آنچه مهم 
است این که ذوب آهن باید خودش را ارتقا دهد تا 

بتواند به رقیبان برسد.
   بدهي هاي معوق شــرکت چقدر است و 
چرابدهي کارخانه به این رقم رسیده است؟

در حال حاضر این شــرکت 5 هزار و 600 میلیارد 

تومان بدهي دارد که این موضوع باعث شده تا ما 
ماهانه مبلغي معادل 65 میلیــارد تومان هزینه 
داشته باشیم و این رقم در سال 800 میلیارد تومان 
است. از این رقم 2 هزار و 500 میلیارد تومان متعلق 
به بانک ها است و مابقي مربوط به طرف هاي ذوب 
آهن از معادن تا راه آهن، هزینه هاي برق و... است.

پرداخت این بدهي ها از سود کارخانه غیر ممکن 
است و اگر شرایط مطلوب اقتصادي حاصل شود و 
از سودي معادل کیلویي 500 تومان نیز بهره مند 
شویم باز بیش از 10 سال طول مي کشد تا بدهي 
ها را پرداخت کنیم به همین دلیل انجام پروژه هایي 
مانند ایجاد بازارچه هــاي اقتصادي و مکان هاي 
تفریحي باید اجرایي شــوند تا بتوانیم بدهي هاي 

معوق را پرداخت کنیم.
از سوي دیگر در کنار این اقدامات راه هایي را براي 
کاهش هزینه هاي واحــد در نظر گرفتیم که این 
اصالحــات در کوره بلند و کارگاه فوالدســازي و 
کنورتورها است که باعث کاهش ضریب مصرف 
کک به ازاي هر تن مي شود و راندمان یا همان بهره 
وري در کوره را باالمي برد و همچنین با باالبردن 
درصد آهن در شارژ فلزي کوره قصد پایین آوردن 
هزینه تمام شده را در این بخش داریم.با انجام این 
اقدامات، هزینه تبدیل آهن اســفنجي به شمش 

در زمان راه اندازي ذوب آهن 
تجهيزات و امکاناتي براي 

اين شرکت تهيه شد که طي 
سال هاي آتي بتواند در 

همين فضا تا سقف 8 ميليون 
تن توسعه داشته باشد



معاون بازرگانی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش از تولید 250 تا 300 هزار 
تن محصول توسط این شرکت تا پایان سال جاری خبر داد. 

رامین پژمان با اشاره به اینکه اخیرا فاز یک فوالدسازی شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش با ظرفیت تولید ساالنه 1.2 میلیون تن بهره برداری رسید، 
افزود: برنامه داریم بعد از انجام تست های اولیه، ماهانه 50 هزار تن محصول 

در کارخانه تولید کنیم که به زودی به این رقم می رسیم.
وی گفت: با این حساب می توان نتیجه گرفت که تا پایان سال جاری بین 
250 تا 300 هزار تن محصول تولید خواهیم کرد. پژمان با بیان اینکه فوالد 
کاوه جنوب کیش بخشی از محصول خود را در بازار داخل و بخش دیگر را 
در بازارهای خارجی خواهد فروخت، عنوان کرد: فروش محصول به تقاضا 

و کشش موجود در بازار بستگی دارد.

الویت ما با تامین نیاز بازار داخلی اســت امــا در عین حال برای صادرات 
 هــم برنامه ریــزی کرده ایــم و بازاریابــی الزم در این زمینــه صورت

گرفته است.
معاون بازرگانی شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش درباره طرح توسعه این 
کارخانه نیز توضیح داد: فاز دوم فوالدســازی فوالد کاوه جنوب کیش از 
چهار ســال پیش و همزمان با اجرای فاز یک شروع شده است و ظرفیت 

تولید آن هم 1.2 میلیون تن است.
هدفگذاری انجام شــده این اســت که فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش 
نیز حداکثر تا انتهای ســال 1395 به بهره برداری برسد. البته با توجه به 
تجربیاتی که در فاز نخســت کسب شــد، انتظار می رود فاز دوم زودتر از 

موعد مقرر به تولید برسد. 

تولید ۲50 تا 300 هزار تنی فوالد کاوه جنوب کیش تا پایان 94
پژمان خبر داد:
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صادرات فوالد چين 
در ۲۰۱۵ به ۱۱۲ 
ميليون تن رسيد

آمار گمرک چين امروز 
منتشر شد و نشان  می دهد 
که صادرات فوالد با رشد 
مطلوب ۱۱ درصد مواجه 
شده است. در کل سال ۱۱۲.4 
ميليون تن صادرات فوالد 
روی داده که رشد ۲۰ درصد 
نسبت به ۲۰۱4 دارد.  در 
بخش سنگ آهن نيز در سال 
۲۰۱۵ چين 9۵۲ ميليون 
تن سنگ آهن وارد کرد که 
رشد ۲.۲ درصد نسبت به 
سال ۲۰۱4 داشته و نشان از 
افت توليد 8 درصد معادن 
سنگ آهنی داخلی آن کشور 
دارد. در شمش آلومينيوم 
صادرات ۲۰۱۵ با 9.8 درصد 
رشد به 4.76 ميليون تن 
رسيد. در کنسانتره مس نيز 
واردات با رشد ۱۲.6 درصد 
به ۱3.۲9 ميليون تن رسيده 
است. رشد ميزان واردات 
چين در بخش کاموديتی 
ارزش سهام شرکت های بی 
اچ پی بيليتون و ريوتينتو 
را امروز در بورس لندن 
افزايش داد.

برنامه فوالد خوزستان برای تولید فوالد تمیز
احمدیان خبر داد:

لغو تحریم ها تاثیری بر رکود بازار فوالد ندارد
معاون برنامه ریزی و توسعه شــرکت فوالد خوزستان از 
 )Clean Steel( برنامه این شرکت برای تولید فوالد تمیز
خبر داد و گفت: اواخر ســال قبل یک دستگاه VOD را در 
واحد فوالدسازی راه اندازی کردیم و هم اکنون در حال کار روی پروژه 
تولید فوالد تمیز در کارخانه هستیم. محمدطاهر احمدیان در حاشیه 
نوزدهمین کنفرانس آهن و فوالد خاورمیانه در هتل آتالنتیس پالم دبی 
از بهبود شرایط ایران برای ورود به بازار خرید تکنولوژی تولید فوالد 
پس از لغو تحریم ها خبر داد و گفت: البته رکود موجود در بازار فوالد یک 
بحران جهانی بوده و ارتباطی به بحث تحریم ها ندارد و نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که با لغو تحریم ها رکود حاکم بر بازار فوالد ایران برطرف 
شود. وی در عین حال خاطرنشان کرد: دستیابی به تولید 55 میلیون 
تن فوالد تا سال 1404 امکان پذیر است، در صورتی که برنامه ریزی و 
هماهنگی دقیق و سنگینی طی سال های آینده انجام شود. خبرنگار 
ماین نیوز با محمدطاهر احمدیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 

فوالد خوزستان گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

   آقای احمدیان نوزدهمین کنفرانس آهن 
و فوالد خاورمیانه را تاکنون چطور دیدید؟

چند کارگاه آموزشی خوب قبل از شروع کنفرانس 
برگزار شد و دانیلی هم کارگاه خوبی داشت و دانیلی 
تقریبا آخرین دستاوردهای خود را در تکنولوژی 
تولید فــوالد در این کارگاه عرضه کرد. برای ما که 
در زمینه تولید فوالد کار می کنیم، به نظرم کارگاه 

مفید و مناسبی بود.
از آنجایی که دانیلی به صورت گسترده در صنعت 
فوالد ایران هم از گذشــته و االن وارد شده است، 
حضــور در ایــن کارگاه و اســتفاده از اطالعات 
به روز این شــرکت می توانــد نویدبخش ارتباط 
خوبی با بهترین شرکت های عرصه فوالد در دنیا 
باشــد. دانیلی از گذشــته ارتباط خوبی با فوالد 
خوزستان داشته اســت و امیدواریم در آینده نیز 
 بتوانیم از توانایی های شرکت هایی مانند دانیلی

بهره مند شویم.

   به نظر می رسد دانیلی در کارگاه خود از 
یک تکنولوژی جدید هم صحبت کرد.

بله یک تکنولوژی جدیدی را در الجزایر به صورت 
مشترک بین قطر و الجزایر کار کردند که قرار است 
بعدا اطالعات و جزئیات ایــن تکنولوژی را از آنها 

دریافت کنیم.

   کنفرانس چطور بوده است؟
شــرکت های مختلفی که در زمینه تولید فوالد 
در خاورمیانه کار می کنند، برنامه های خود را در 
پنل های مختلف ارائه کردند. در همه این پنل ها 
صحبــت از مراقب جدی از تولید فــوالد با توجه 
به شــرایط رکود حاکم بر بازار فوالد بود. اینطور 
که اعالم شــد هیچکدام از شــرکت ها به صورت 
جدی قرار نیســت در زمینه تولید فوالد حرکت 
گسترده ای را شــروع کنند. همچنین در یکی از 
نشست ها شرکت واله از کاهش سقف تولید سنگ 
آهن خود با توجه به شرایط بازار صحبت کرد. در 

مجموع فضای احتیاطی خاصــی در بازار فوالد 
توسط شرکت کنندگان در پنل ها و سخنرانی ها 
مطرح شــد. از سوی دیگر از آنجایی که کنفرانس 
آهن و فوالد خاورمیانه در سال جاری رنگ و بوی 
معدنی و سنگ آهنی بیشتری دارد، امسال بیشتر 
بحث ها روی این موضوع بوده است و ما هم به عنوان 
تولیدکننده فوالد نیاز زیادی به تامین سنگ آهن 
داریم که توسط افراد حاضر از فوالد خوزستان در 
این کنفرانس به صورت گسترده مذاکراتی به ویژه 
با واله برگزار می شود و روز چهارشنبه هم جلسه ای 
در این زمینه برگزار می شود. همچنین به فروش 
محصول نیز نگاه ویژه ای داریم و با توجه به رکود در 
بازار فروش، تالش می کنیم مشتریان جدیدی را 

هم در این بازار پیدا کنیم.
در زمینه ورود به فضای تکنولوژیکی تولید فوالد، 
صرف نظر از بحــث همکاری با دانیلــی که وارد 
بحث های جدی تری خواهیم شد، تالش می کنیم 
اگر شــرکت کنندگان در کنفرانــس در زمینه 
تکنولوژی تولید فوالد به ویژه ریخته گری اسلب 
عریض و تکنولوژی افزایش راندمان کوره های قوس 
الکتریکی پیشنهادات قابل عرضه ای دارند، با آنها 

وارد مذاکره شویم.

   در حــوزه صادرات چــه برنامه ای در 
کنفرانس دارید؟

چند مورد افرادی بودند که به دنبال خرید اسلب از 
فوالد خوزستان بودند و قطعا مذاکراتی هم با آقای 
تجلی زاده، معاون فروش شرکت خواهند داشت. 
البته با توجه به فضای موجود، فروش بسیار دشوار 
شده اســت ولی به هرحال امیدوارانه به کار خود 

ادامه می دهیم.

   فکر می کنید اجرای برجام چه تاثیری 
روی ارتقای تکنولوژی صنعت فوالد کشور 

داشته باشد؟
در مجموع بعد از گشایشــی که در زمینه کاهش 

تحریم ها صورت گرفته است، امکان ورود به بازار 
خرید تکنولوژی و مذاکرات برای خرید تکنولوژی 
از کشورهای اروپایی فراهم می شود اما این موضوع 
نباید با بهبود وضعیت رکود در سطح جهانی و رکود 

فوالد در ایران اشتباه شود.
این دو مقوله کامال با هم متفاوت هســتند. با بهتر 
شدن شرایط سیاســی می توانیم به مذاکرات با 
اروپایی ها حتی برای جذب ســرمایه گذاری آنها 
برای تولید فوالد در ایران وارد شویم اما اینکه لغو 
تحریم ها نویدبخش این مطلب باشــد که تغییر 
وضعیت اساســی در رکود حاکم بر بازار رخ دهد، 
 بایــد بگویم ایــن دو موضوع ارتبــاط چندانی با

هم ندارند.

   به عنوان یک کارشناس حوزه فوالد آیا به 
نظر شما تولید 55 میلیون تن فوالد تا سال 

1404 قابل تحقق است؟
طبیعی است که اگر تالش و برنامه ریزی زیاد و قوی 
صورت بگیرد، این هدف دست یافتنی است. همین 
طور که ایران تاکنون نشان داده است و رشد تولید 
فوالد و افزایش ظرفیت تولید فوالد ایران در بین 
کشورهای همرده خود قابل توجه بوده است. اینکه 
تا 10 سال آینده بتوانیم به این رشد عظیم دست 
پیدا کنیم، قابل انجام است اما نیاز به برنامه ریزی 
و هماهنگی قوی و ســنگین دارد و همچنین به 
ورود سرمایه های سنگین در این حوزه نیاز است. 
 طی ســال های آینده باید در ایــن زمینه قوی تر 

کار شود.

   در شرایط سخت کنونی آیا دولت حمایت 
خاصی از صنعت فوالد می کند؟

شرایط حاضر در حال وارد کردن فشار سنگینی به 
فوالدسازان است، به ویژه شرکت هایی مانند ما که 
تولید محصول نیمه نهایی داریم. شاید حمایت های 
دولت در زمینه اعمال تعرفه روی ورود شمش بتواند 
تا حدودی ما را از زیر بار فشار خارج کند. تالش های 

زیادی از سوی مسئوالن شرکت در حال انجام است 
تا در نهایت فوالد خوزستان بتواند در شرایط کنونی 

سرپا باقی بماند.

   درباره آخرین وضعیت طرح های توسعه 
فوالد خوزستان نیز توضیح بفرمایید.

ما در ابتدا توسعه فوالد خوزستان را روی 5 میلیون 
تن بسته بودیم و االن 3.8 میلیون تن محقق شده 
است و یک برنامه 1.2 میلیون تنی دیگر نیز داریم 
که بــرای اجرای آن به 1500 تــا 1600 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری نیاز است. اجرای یک واحد 
اسلب عریض در فوالدســازی و افزایش ظرفیت 
کوره ها و اجــرای یک مدول زمزم کــه بتواند به 
صورت مگامدول تولید آهن اسفنجی را در شرکت 
امکان پذیر کند، عناصر اصلی کار ما برای رسیدن 

به ظرفیت تولید 5 میلیون تن هستند.

   آیا فوالد خوزستان هم مانند فوالد مبارکه 
برنامه تولید فوالدهای خاص را در دستور 

کار دارد؟
فوالد خوزستان از اواخر ســال قبل یک دستگاه 
VOD در واحد فوالدســازی خود راه اندازی کرد. 
در حال تنظیمات و استفاده از این ماشین هستیم. 
تولید فوالد خاص نیاز به دانش خاص دارد. در حال 
کار روی این موضوع هســتیم تا بتوانیم در حوزه 
فوالد تمیز یــا Clean Steel کار کنیم که نهایتا 
محصول آن را بتوانیم به مشتریان به ویژه به ویژه 
فوالد اکسین بفروشــیم و فوالد اکسین بتواند از 
طریق تکنولوژی خود، ورق را تولید کند. البته این 

پایان ماجرا نیست.
برای طرح 5 میلیــون تن یک پکیج کامل، تقریبا 
به میزان یک میلیون تن تولید اســلب عریض با 
کیفیت فوالد تمیز خواهیم داشت که بطور کامل 
بتواند نیاز فوالد اکسین را برطرف کند و حتی بازار 
منطقه را نیز از تامین این فوالد ویژه و یا فوالد کیفی 

بی نیاز کنیم.

10
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

خلیفه سلطان:
 تولید فوالد ایران تا پایان امسال به 16 میلیون تن می  رسد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد از تولیــد 16.5 میلیون تن فوالد خام 
تا پایان ســال  جاری خبر داد.رسول خلیفه ســلطان با اشاره به اینکه هم 
اینک رشد صنعت فوالد کشــور منفی 1.8 درصد است، گفت: براساس 
پیش بینی ها ســال 95، ســال خروج این صنعت از رکود خواهد بود. وی 
افزود: براساس آمارها میزان تولید فوالد خام کشور در شش ماهه نخست 
سال جاری 8 میلیون و 200 هزار تن بوده که در مقایسه با تولید شش ماهه 

اول سال 93 با 1.8 درصد کاهش روبرو بوده است.
خلیفه سلطان با بیان اینکه میزان تولید محصوالت فوالدی در شش ماهه 
نخست ســال جاری به 7 میلیون و 800 هزار تن رسیده است، اظهار کرد: 
این رقم در مقایســه با مدت مشابه ســال 93 که میزان تولید محصوالت 
فوالدی ایران 8 میلیون و 600 هزار تن بوده با کاهش چند درصدی مواجه 
اســت. به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد پیش بینی می شود تا 
 پایان سال  جاری میزان تولید محصوالت فوالدی در ایران به 17 میلیون

تن برسد.

مدیرعامل ریوتینتو:
 تولیدکنندگان پرهزینه سنگ آهن دیر یا زود حدف می شوند

تولیدکنندگان پرهزینه ســنگ آهن در حال مدیریت کردن اوضاع 
برای قرار نگرفتن در معرض خطر و شکســت هســتند. این آخرین 
اظهارنظر ســم ولش، مدیرعامل ریوتینتو اســت که بیان کرد. ســم 
ولش در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: طی پنج ســال گذشته 
تولیدکنندگان کوچک سنگ آهن حدود 400 میلیون تن به ظرفیت 

تولید اضافه کرده اند.
بیشــتر این ظرفیت ایجاد شــده مربوط به ظرفیت تولید سنگ آهن 
پرهزینه بوده است. بنابراین در این موقعیت ایجادکنندگان این ظرفیت 
پرهزینه در حــال مدیریت کردن به منظور جلوگیری از شکســت و 
نابودی هستند. اما دیر یا زود این دسته از تولیدکنندگان دیگر وجود 

خارجی نخواهند داشت.
پریوتینتو که تولیدکننده ارزان ترین ســنگ آهن در جهان محسوب 
می شــود با وجود افت شدید بهای ســنگ آهن همچنان در حاشیه 

سود قرار دارد.

پروژه پرد چین 
باالی 60 درصد 

پیشرفت اجرایی 
داشته است. 
راه اندازی این 

پروژه برای 
سال 2016 

برنامه ریزی شده 
است

آقاجانی  اعالم کرد:
بازاریابی پرد در چین

راه اندازی پروژه پرد MME در چین طی 2016

   شرکت MME در حال حاضر روی چه حوزه هایی متمرکز 
است و مزیت آن نسبت به شرکت های دیگر چیست؟

امسال به دلیل تغییر جایگاهی که داشتم و مسئولیت مدیریت 
شرکت MME را بر عهده گرفتم، بیشتر روی مباحث مربوط به 
طراحی مهندسی در حوزه های فوالد و معادن متمرکز هسنم و 
به عنوان یک ارائه دهنده خدمات مهندسی در کنفرانس شرکت 
کردیم. با توجه به پتانسیل باالی ما شرکت MME با مذاکراتی که 
انجام می دهیم، امیدواریم بتوانیم پروژه های جدیدی را بگیریم و 
یا برای اجرای پروژه های قدیمی جهت اصالح و توسعه به نتیجه 
برسیم. بطور کلی سیاست توســعه بازار را در پیش گرفته ایم. 
همانطور که می دانید MME حدود 20 ســال پیش در اروپا 
تاسیس شد. هدف از تاسیس شرکت این بود که دانش فنی را از 
طریق قراردادهاا از اروپا و به ویژه آلمان جذب کنیم و کشورهای 
اروپایی هم در توسعه فوالدسازی ایران مشارکت داشته باشد 
و هم در نهایت ایران بــه عرضه کننده این دانش به دنیا تبدیل 
شود. در حال حاضر باید بگویم که MME نه به بازار ایران محدود 

خواهد بود و نه به حوزه معدن فوالد.
   درباره آخرین وضعیت پــروژه پرد MME در چین 

توضیح بفرمایید.
پروژه پرد چین باالی 60 درصد پیشرفت اجرایی داشته است. 
راه اندازی این پروژه برای سال 2016 برنامه ریزی شده است. 
البته برنامه اولیه راه اندازی مربوط به شش ماهه نخست امسال 
بود که با توجه به وضعیت فوالد و اینکه برای تولید آهن اسفنجی 
عجله ای وجود ندارد و بازار هم راکد است، احتماال پروژه در نیمه 

دوم راه اندازی خواهد شد.
 ایــن پروژه به عنوان اولین پروژه خارج از ایران پرد محســوب 
می شــود. فکر می کنم قبــل از راه اندازی این پروژه، شــاهد 
راه اندازی فوالدهای شادگان و میانه خواهیم بود که حدود 90 
درصد پیشرفت دارند. شریک چینی ما در پروژه پرد این کشور 
این ادعا را مطرح کرده که این شــیوه جدید برای تولید فوالد 
قابلیت بکارگیری در پروژه باالی 10 میلیون تن را نیز دارد. چرا 
که در این نوع از تولید فوالد از گازهای مختلف استفاده می شود 
و مصارف آن نیز در زمینه انرژی و گاز پایین است. ضمن اینکه 
از نظر خلوص نیز کیفیت مناسبی را حاصل می کند. بر همین 
اساس قرار اســت تیمی از چین به ایران بیاید و تا آن زمان نیز 
یکی از طرح های شــادگان یا میانه راه اندازی خواهد شــد و 
امیدواریم بازاریابی مناســبی برای ایــن روش تولید فوالد در 

چین صورت بگیرد.
   تاثیر اجرای برجام بر صنعت فوالد کشور را چطور 

ارزیابی می کنید؟
تاثیرات روانی آن از همین االن هم قابل مشــاهده اســت. به 
هر کجا مراجعه می کنیــم و هر کس که به ما مراجعه می کند، 
شــاهد تاثیر اجرای برجام هستیم و به نظر می رسد با توجه به 
فضای ایجاد شده، درها باز شده است. بسیاری برای مذاکره به 
ما مراجعه می کنند و حتی بسیاری که قبال جوابگو نبودند االن 
خودشان به ما مراجعه می کنند. منتها باید منتظر ابعاد واقعی 
اجرایی برجام نیز باشیم و مصوبات مربوط به آن جنبه رسمی 
پیدا کنند. البته همه به این موضوع امیدوار هستند. اما قطعا از 
نظر حقوقی و قانونی تا زمانی که برجام به صورت رسمی و کامل 
اجرا نشود، عمال کسی به صورت جدی وارد سرمایه گذاری و کار 

در ایران نمی شود.

   نظر شما درباره تدوین بسته های سرمایه گذاری در 
سازمان هایی مانند ایمیدرو چیست؟ االن در این زمینه 

یک ضعف اساسی داریم.
اگر از فرصت بدست آمده با برنامه ریزی در جهت زیرساخت ها 
استفاده نکنیم، این فرصت جدید را تبدیل به فرصتی برای خروج 
از رکود کشورهایی مانند چین و ترکیه می کنیم و در واقع به تجار 
خارجی کمک خواهیم کرد. ما نباید اجازه این اتفاق را بدهیم. 
البته همه مسئوالن خوشــبختانه روی این موضوع اتفاق نظر 
دارند. از سوی دیگر ورود سرمایه گذاری خارجی به صنایعی مانند 
فوالد آن هم با وضعیت فعلی بازار منطقی ندارد اما اگر هم قرار بر 
جذب سرمایه گذاری در این حوزه باشد، زیرساخت هایمان مانند 
بندر اینقدر ضعیف است که به صورت طبیعی سرمایه گذاری 
در این حوزه صرفه ندارد. بنابراین هم اکنون سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها پیش شرط بقیه سرمایه گذاری ها بوده و بلکه خود 
این سرمایه گذاری هم سودده است. شرکت های خارجی هم به 

سرمایه گذاری در زیرساخت های ایران تمایل دارند.
   متوسط اجرای پروژه های فوالدی در دنیا چقدر است 

و چرا در ایران اجرای پروژه این قدر طوالنی می شود؟
متوسط اجرای پروژه های فوالدی در دنیا بین 2 تا 3 سال است. 
البته رکوردهای کمتری هم در این زمینه به ثبت رسیده است. 
اما اینکه چرا در ایران با تاخیرات زیادی روبرو هســتیم، هم به 
مشکالت ناشی از تحریم مربوط می شود و هم بخش عمده ای 
از آن مربوط به بروکراســی اداری اســت. ما برای هر مرحله از 
کارهایمان و اخذ مجوزهای جدید با مشکل مواجه هستیم. باید 
در صدور مجوزها سرعت بخشی شود. از سوی دیگر مدیریت 
پروژه قوی هم در کشور انجام ندادیم. مدیریت پروژه یعنی اینکه 
برای هر روز از اجرای پروژه برنامه داشته باشیم. در غیر این صورت 
اجرای پروژه بسیار گران تمام می شود. پروژه های هشت گانه 
فوالدی صرف نظر از مباحث مربوط به مکان یابی آنها به دلیل 
تاخیر زیاد در بهره برداری و اجرا با قیمت تمام شده بسیار باالیی 

راه اندازی خواهند شد.
   نظر شــما درباره تعرفه های فعلــی واردات فوالد 

چیست؟
آنهایی که تعرفه واردات فوالد را افزایش ندادند باید جواب بدهند 
که چرا این کار را نکردند. به نظر من افزایش تعرفه واردات فوالد 
در شرایط کنونی ضروری است. البته به صورت طبیعی کسانی 
که تصمیم گیر هستند، همه جوانب را در نظر دارند. به هر حال 
افزایش تعرفه واردات یک اثر تورمی نیز خواهد داشت ولی بی 
توجهی محض به افزایش تعرفه فوالد باعث نابودی این صنعت 
خواهد شد. صنعت فوالد االن نیازمند حمایت است. بسیاری از 
کشــورهای دنیا مانند آمریکا و ترکیه روی واردات فوالد خود 

تعرفه گذاری کرده اند. 
   در پایان آیا نقطه نظر دیگری هم دارید؟

با توجه به پتانسیلی که در MME به عنوان یک شرکت ثبت شده 
در خارج از کشــور داریم و با ارتباطات خوب با سرمایه گذاران، 
بانک ها و صاحبان تکنولــوژی مجددا اعالم آمادگی می کنیم 
از همه شرکت های معدنی و فوالدی که هرگونه مساله ای چه 
در ارتباط با پروژه های قبلی، کاهش مصارف، بحث های فنی، و 
بهینه سازی و مهندسی دارند آماده هستیم، به صورت منفرد 
یا به صورت مشارکت با شرکت های خارجی و داخلی بتوانیم 

پروژه  های موردنیاز شرکت ها را  اجرا کنیم.

 مدیرعامل شرکت مهندسی معادن و فلزات 
 )PERED( با اشاره به اینکه پروژه پرد )MME(
این شرکت در چین هم اکنون بیش از 60 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: این پروژه حداکثر تا پایان 
سال 2016 به بهره برداری خواهد رسید. مرتضی آقاجانی در 
حاشیه نوزدهمین کنفرانس آهن و فوالد خاورمیانه در هتل 

 MME آتالنتیس پالم دبی با اشاره به اینکه فعالیت های شرکت
نه به بازار ایران و نه به حوزه معدن و فوالد محدود نخواهد شد، 

گفت: امیدوارم فضای بعد از اجرای برجام به فضای واردات 
تکنولوژی، زیرساخت و سرمایه تبدیل شود نه فضای واردات 
مواد نهایی و مصرفی. وی در عین حال عنوان کرد: در صورتی 
که زیرساخت های کشور در حوزه های مختلف تقویت نشود، 

جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش هایی مانند تولید فوالد 
عمال منطقی نخواهد داشت. خبرنگار ماین نیوز با مرتضی 

 )MME( آقاجانی، مدیرعامل شرکت مهندسی معادن و فلزات
گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:
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تامین مالی را از چین به ایتالیا انتقال دادیم که 
مبلغ آن هم یک میلیارد یورو است.

   فکر می کنید با رفع تحریم ها چقدر 
در هزینه های اجرای پروژه های میدکو 

صرفه جویی رخ دهد؟
قطعا رفع تحریم ها هزینه های مالی را کاهش 
زیادی می دهد. شــاید ایــن کاهش حتی در 
برخی موارد به 20 درصد هم برســد که رقم 

بسیار باالیی محسوب می شود.
   سیاست میدکو در زمینه ورود به حوزه 

معدنکاری چیست؟
چهار واحد کنســانتره میدکو طی قراردادی 
که با ایمیدرو و شــرکت های زیرمجموعه آن 
بسته اند، به مدت 25 سال سنگ موردنیاز خود 
را از این واحدها تامین می کنند. از سوی دیگر 
این اعتقاد را داریم براساس روح قانون معادن 
باید پروانه بهره برداری معادن به شرکت هایی 
واگذار شود که ســنگ معدن را به محصول با 

ارزش افزوده باالتر تبدیل می کنند.
   شعار میدکو نیز توسعه ما از معدن آغاز 

می شود، است.
بله شــعار ما در میدکو این اســت که توسعه 
ما از معدن آغاز می شــود، یعنــی اینکه ما به 
ظرفیت هــا و منابع داخلی اتــکا داریم. البته 
باید بگویم که متاسفانه در بخش معدن کشور 
به نسبت دارایی هایی که در اختیار داریم، به 
شدت کم کار شده است. به عنوان مثال در دنیا 
تا عمق 4000 متری کار اکتشاف و بهره برداری 
انجام شده اســت در حالی که بیشترین عمق 
فعالیت معدنی در کشــور ما بیشتر از 250 تا 
300 متر آن هم در معادن زغال سنگ نبوده 

است. 
   شــاید دلیل آن پرریسک بودن این 

بخش است.
اتفاقا من در بســیاری از اکتشــافات معدنی 
حضور داشتم و اطالعات دقیقی نیز از وضعیت 
آنها دارم. تاکید می کنم که اکتشــاف یکی از 
پرســودترین فعالیت های اقتصادی در دنیا 
است. نتایجی که از اکتشافات معدنی بدست 
می آید، اصــال با هزینه ای کــه در این بخش 
انجام می شــود قابل مقایسه نیست. منتها در 
انجام کارهای اکتشافی اوال باید از دانش روز 
اســتفاده کرد و ثانیا اینکه باید صبر و حوصله 

زیادی داشت. 
   نظر شما در خصوص بحران موجود در 
بازار جهانی فلزات و افت شدید قیمت ها 

چیست؟
اتفاقــا در همین زمینه طــی چند وقت اخیر 

صحبت های زیادی را به ویژه در فضای مجازی 
دنبال کرده ام. در این زمینــه باید بگویم که 
قیمت فلزات را نباید براساس بازه زمانی شش 
ماهه و یک ســاله تحلیل و بررســی کرد. در 
صنعت فلزات مهم میزان حاشــیه سود است 
واال زمانی که قیمت سنگ آهن افت می کند، 
قیمت فوالد هم کاهــش می یابد و برعکس. 
من به شخصه به هیچ وجه به وجود بحران در 
بازار مواد معدنی و فلزات اعتقادی ندارم و هر 
کسی هم که می گوید در بازار بحران داریم به 
نظر من ناشی از عدم شناخت او از بازار است. 
مهم باال و پایین رفتن قیمت ها نیســت، مهم 
حفظ حاشــیه سود توسط شــرکت ها است. 
ضمن اینکه نوسان قیمت ها روی سرمایه در 
گردش شرکت ها تاثیر می گذارد و ممکن است 
در شــرایط افت قیمت ها باعث کاهش شدید 
نقدینگی برخی بنگاه ها شــود. تفاوت میدکو 
با بسیاری از مجموعه های دیگر این است که 
میدکو زنجیره کامل فوالد را در اختیار دارد و 
البته مجموعه های دیگر نیز به سمت تکمیل 
زنجیره رفته انــد. ولی در مجموع به هیچ وجه 
به وجود بحران در بــازار فلزات و مواد معدنی 
اعتقــادی ندارم. روند قیمت فلــزات در بازار 
جهانی یک روند 30 ساله است. طی این مدت 
احتمال دارد، در یک یا دو سال شاهد کاهش 
یا افزایش قیمت ها نیز باشیم. در حال حاضر 
قیمت فلزات با اینکه به نظر نزولی می رســد 
اما همچنان باال اســت. نکته مهم دیگر اینکه 
براســاس مطالعات انجام شــده در سازمان 
جهانی تجارت تا سال 2050 نیاز دنیا به مواد 
معدنی و فلزات 4 تا 10 برابر امروز خواهد بود 
و این چشــم انداز فوق العــاده ای را برای بازار 
این محصوالت نشــان می دهد. از سوی دیگر 
80 درصد ذخایر معدنی دنیا در 5 کشور قرار 
دارد که این کشورها نیز عمده ذخایر سطحی 
خود را برداشت کرده اند و هزینه های استخراج 
مواد زیرزمینی آنها نیز باال خواهد بود. در این 
بین برخی کشورها حتی برای استخراج مواد 
معدنی از بســتر اقیانوس هــا و یا حتی کرات 
دیگر در حال برنامه ریزی هستند. در این بین 
ایران تنها کشوری است که کمترین برداشت 
را از ذخایر معدنی ســطحی خود داشته است 
که این می تواند یــک مزیت بزرگ برای ما در 

آینده باشد.
به نظر من مسئوالن دولتی و بخش خصوصی 
به جای صحبت مداوم دربــاره بحران باید به 
ســرعت فعالیت های اکتشافی را انجام دهند 
و پروانه بهره برداری از معادن کشف شده نیز 

به بخش خصوصــی دارای اعتبار و توانمندی 
واگذار شود. ما حتی باید وارد برداشت از ذخایر 

عمیق خود شویم. 
   البته باید در نظــر بگیریم که وقتی 
فوالدســازان از وضعیت موجود انتقاد 
می کنند به خاطر این اســت که مثال به 
شرکتی مانند ذوب آهن اصفهان چندین 
هزار نفر نیروی کار تحمیل شــده است 
که باعث شــده کنترل هزینه ها در این 

شرکت دشوار شود.
ما اصال نمی گذاریم در این زمینه چیزی به ما 
تحمیل شــود. اما بطورکلی باید به آینده بازار 
مواد معدنی و فلزات خوشبین باشیم، چرا که 
تا سال 2050 تقاضا برای مواد معدنی و فلزات 

دستکم 4 برابر خواهد شد.

   مشکل رکود موجود در بازار داخلی را 
که جدای از بحث افت قیمت های جهانی 

است، چطور ارزیابی می کنید؟
در مورد فوالد که گفته می شود در بازار رکود 
داریم، متاسفانه در همین مدت معادل انباشت 
کارخانه ها فوالد وارد کشــور شــد. پس این 
نشان می دهد که بازار داخلی چندان هم دچار 
رکود نیســت و تنها به مدیریت درســت بین 
واردات و تولید نیاز دارد. یک مشکل اساسی در 
بنگاه های اقتصادی در حال حاضر این است که 
این بنگاه ها نمی توانند محصول تولیدی خود را 
بفروشند. نکته مهم این است که بنگاه ها باید 
زمانی که تقاضا در بازار کاهش می یابد، تولید 
خود را متناســب با آن تغییــر دهند و لزومی 
ندارد حتما تولید خود را ثابت نگه داشــته و 
یا حتی افزایش تولید بدهند. میدکو در حال 
حاضر محصولی روی زمین مانده و به فروش 
نرفته ندارد چرا که ما متناسب تولید کردیم. 
فوالدسازان باید در شرایط کنونی به اندازه ای 
که می توانند بازار را تنظیم کنند و بفروشند، 

تولید داشته باشند.
   نقش دولت در این بین چیست؟

دولت در شــرایطی کنونی نباید نقدینگی را 
از شــرکت ها خارج کند. به این معنی که باید 
فشــار مالیاتی را از روی بنگاه هــا بردارد و یا 
حقوق دولتی معادن و حق انتفاع آنها را کاهش 
دهد. نباید در شــرایط رکود فشار بیشتری بر 
بنگاه های صنعتی وارد شود. من شرایط کنونی 
را نه بحرانی بلکه سخت توصیف می کنم و به 
نظرم می توان با مدیریت درســت به راحتی 
از این شــرایط گذر کرد، مشــروط به اینکه 

نقدینگی  از شرکت های خارج نشود.

اعتقادی به بحران در بازار مواد معدنی و فلزات ندارم
پورمند در گفت وگو با ماین نیوز:

ورود میدکو به بازرگانی فلزات در آینده نزدیك
   میدکو فعالیت خود را از سال 1386 
آغاز کرد. دســتاوردها و چشــم انداز 
فعالیت های میدکــو را چطور ارزیابی 

می کنید؟
بعد از تاسیس میدکو در سال 1386 کارها در 
مقطعی به صورت موقت متوقف بود و میدکو 
عمال از نیمه دوم ســال 1387 فعالیت خود را 
آغاز کرد. در بخش تولید این رویکرد را دنبال 
کردیم که باید فعالیت هــای میدکو حتما از 
معدن آغاز شــود به همیــن دلیل واحدهای 
کنسانتره خود را در کنار معادن احداث کردیم. 
دوم اینکه قرار شــد فعالیت هایی را در میدکو 
انجام دهیــم که دیگران انجــام نداده اند و یا 
نمی خواستند و یا نمی توانستند انجام دهند. 
هدفگــذاری میدکو تولیــد 4.2 میلیون تن 
فوالد، 7.5 میلیون تــن گندله، 8 میلیون تن 
کنسانتره، 800 هزار تن کک متالورژی، 1.1 
کنســانتره زغال، 24 هزار تن فروســیلیس، 
400 هزار تن آهــک و دولومیت، 50 هزار تن 
مس کاتد و 12 هزار تن لوله مســی به همراه 
یک نیروگاه 500 مگاواتی است که کلیه این 
پروژه ها قرار است تا سال 1397 به بهره برداری 
برسند. ضمن اینکه بخشی از این پروژه ها نیز 
تاکنون به بهره برداری رسیده و مابقی در حال 

احداث هستند.
   در حال حاضــر فعالیت های میدکو 

متمرکز بر چه حوزه هایی هستند؟
میدکو هم اکنون دارای ســه هسته اصلی در 
کسب و کار است که شــامل تولید و ساخت، 
ارائه خدمات و انجام امور بازرگانی می شود. در 
بخش ارائه خدمات، تعداد زیادی از پروژه هایی 
که میدکو اجرا کرده، خدمات مهندســی آنها 
توسط شرکت های درون مجموعه ارائه شده 
اســت. به همین دلیل هم اکنون شرکت های 
زیرمجموعه میدکو توان ساخت کارخانه های 
فوالد، گندله و کنســانتره را دارند. در بخش 
انجام امور بازرگانی نیز برنامه داریم تا به زودی 
به صورت فعــال وارد بازرگانی مواد معدنی و 
فلزات مانند سنگ آهن، فوالد و ... شویم. این 
استعداد و پتانســیل در میدکو وجود دارد تا 
به رقیب سرســختی برای تریدرهای اروپایی 

تبدیل شود.
   هدف از حضور بانک پاســارگارد در 
بخش معدن و صنایع معدنی و تشکیل 

میدکو چه بود؟
برای اینکه یک هلدینگ ایجاد شــود، به دو 
بال نیاز اســت. یکی اجــرا و حرفه ای بودن و 
داشــتن نگاه درســت اقتصادی به موضوع و 
دیگری اعتبار اســت. میدکــو االن به قدری 
اعتبار دارد که می توانــد منابع مالی خوبی را 
جذب کنــد و این اعتبار نیــز مربوط به بانک 
پاسارگاد و گروه مالی پاسارگاد است. در حال 
حاضر کل حجم ســرمایه گذاری های میدکو 
در حوزه های مختلف بالغ بر 20 هزار میلیارد 
تومان می شود. جالب است بدانید که از کل این 
میزان ســرمایه گذاری تنها حدود 27 درصد 
مربوط به آورده ســهامداران بوده و مابقی از 
بخش های دیگر و به ویژه فاینانس و یوزانس 

خارجی تامین شده است.
   درباره قرارداد اخیری که میدکو در 
ایتالیا با دانیلی بست، توضیح بفرمایید.

ما از حدود دو سال قبل با شرکت دانیلی برای 
احداث کارخانه فوالد بوتیا 1.5 میلیون تنی و 
نیروگاه جانبی آن قرارداد داشتیم. با این تفاوت 
که پیشتر فاینانس این پروژه قرار بود از چین 
انجام شود که برقرار نشد و آن را تغییر دادیم و 

استخدام های 
بی ضابطه دولت 
سابق هزينه توليد 
فوالد را باال برد

مشاور هلدينگ صنايع 
معدنی خاورميانه 
)ميدکو( با تاکيد بر اينکه 
تنها راه نجات صنعت 
فوالد ايران پايين آوردن 
هزينه نهايی توليد است، 
عنوان کرد: استخدام های 
بی ضابطه ای مشکل اصلی 
صنعت فوالد است که در 
دولت های نهم و دهم اتفاق 
افتاد و همين امر سبب شده 
مجموع هزينه های توليد 
نهايی فوالد در کارخانه ها 
افزايش پيدا کند. رضا 
اشرف سمنانی اظهار کرد: 
يکی از عوامل تاثيرگذار در 
صنعت فوالد طی دو سال 
اخير کاهش قيمت سنگ آهن 
است که به صورت پيوسته 
بهای آن در حال کاهش 
است. در حال حاضر 
چين به عنوان بزرگترين 
توليدکننده جهان با توليد 
ساالنه 8۰۰ميليون تن فوالد 
خام، تعيين کننده آينده اين 
صنعت در بازارهای جهانی 
شده است. چين مصرف خود 
را به سنگ آهن کاهش داده و 
همين تصميم اثرات بسياری 
را در صنعت سنگ آهن و 
فوالد به جا گذاشته است. 
از سوی ديگر غول های 
صنعت سنگ آهن جهان 
مانند واله، ريوتينتو و بی  
اچ پی بيلتون استراتژی 
خود را برای سه سال 
آينده بر اين اساس تعريف 
کرده اند که ميزان توليدشان 
را باال ببرند و قرار است تا 
پايان سال ۲۰۱8 ميالدی 
سهم اين سه شرکت در 
توليد جهانی افزايش پيدا 
کند.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

برنامه ویژه گروه فیوز برای بازار ورق خودروی ایران
 راه اندازی دفتر فیوز در تهران طی 2016

معاون فروش و بازاریابی بخش فوالد گروه فیوز فرانسه پتانسیل های بازار 
فوالد ایران را بسیار باال توصیف کرد و گفت: ایران به ویژه نیاز زیادی به ورق 
خودرو دارد که هم اکنون بخش قابل توجهی از این نیاز نیز از طریق واردات 
تامین می شود. شهرام مهرآیین با اشاره به اینکه گروه فیوز فرانسه به دنبال 
بازگشت به بازار ایران و سرمایه گذاری در صنعت فوالد این کشور است، 
گفت: سابقه فعالیت گروه فیوز فرانسه در ایران به سال 1950 برمی گردد و 
این شرکت تاکنون پروژه های متعددی را در حوزه فوالد در ایران اجرا کرده 
است. خبرنگار ماین نیوز با شهرام مهرآیین، معاون فروش و بازاریابی بخش 
فوالد گروه فیوز فرانسه گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است.

   گروه فیوز در حالی قصد بازگشــت به ایران را دارد که بازار 
فوالد ایران و جهان در رکود بســر می برد. ارزیابی شما در این 

زمینه چیست؟
بلــه همانطور که گفتید وضعیت بازار فوالد در دنیا خوب نیســت و مازاد 
تولید زیادی در چین وجود دارد که باید جذب شود. فوالدسازان چینی هم 
مشــکالت خاص خود را دارند و در بازار داخلی به وضعیت اشباع برخورد 
کرده و به همین دلیل رو به بازارهای جنوب شرق آسیا آورده اند. باید بگویم 
که حدود 60 تا 70 درصد کسب وکار گروه فیوز نیز در حوزه فوالد طی 10 

سال گذشته مربوط به بازار چین بوده است.

     پتانسیل بازار فوالد ایران را چطور می بینید؟
بازار فوالد ایران پتانسیل زیادی هم از نظر داخلی و هم از نظر نیاز کشورهای 
منطقــه دارد. تقاضای داخلی ایران در حوزه فوالد باالســت و اگر کمکی 
بازار تکان بخورد شــاهد رونق خوبی در این حــوزه خواهیم بود. صنعت 
خودروسازی ایران جای پیشرفت زیادی دارد و اگر این صنعت راه بیفتد، 
نیاز ایران به ورق خودرو به شدت افزایش خواهد یافت. در حالی که هم اکنون 
بخش عمده ای از نیاز ایران به ورق خودرو از طریق واردات تامین می شود 
و تنها بخشــی از این نیاز از طریق فوالد مبارکه و کارخانه ورق خودروی 
چهارمحال و بختیاری تامین می شــود. از سوی دیگر باید بگویم که گروه 
فیوز تنها به دنبال ارائه فناوری نیست بلکه می خواهیم راه حل نیز به ایران 
بدهیم. در این زمینه باید به یکی از شــرکت های زیرمجموعه گروه فیوز 
اشاره کنم که 15 نفر کارمند دارد که عمدتا از آرسلورمیتال جذب شده اند 
و رئیس این شرکت نیز از پژو آمده است که با ایران آشنایی کامل دارد. قصد 
داریم از طریق این شرکت نه فقط به ایران فناوری بدهیم بلکه کمک فنی 
نیز به صنعت خودروی ایران ارائه دهیم تا بتواند تائیدیه های کیفی را بگیرد.

   رقبای شما در بازار ایران کدام شرکت ها هستند؟
رقیب اصلی ما در بازار ایران و جهان گروه آلمانی اس ام اس اســت. در 10 
سال گذشــته گروه فیوز 32 خط و یا کوره گالوانیزه و یا بازپخت را در دنیا 
راه اندازی کرده است که عمدتا مربوط به کشورهای چین، تایلند، اندونزی، 
هند و اروپا )هلند و اسلولکی( بوده اند. ضمن اینکه در 3 سال گذشته نیز 11 

قرارداد بستیم. ولی قرارداد در حال اجرا در ایران نداریم.

    آینده مصرف آلومینیوم را در صنعت خودروسازی جهان چطور 
ارزیابی می کنید؟

اســتفاده از آلومینیــوم در صنعت خودرو در حال افزایش اســت، چون 
آلومینیوم ســبک تر از فوالد اســت. البته ارزان تر از فوالد نیست ولی در 
زمینه مصــرف انرژی قیمت آن جبران می شــود. نظر ما این اســت که 
آلومینیوم نخواهد توانست ســهم قابل توجهی از بازار فوالد را در صنعت 
خودروسازی جهان بدست آورد. چرا که مشکالتی نیز در زمینه استفاده از 
آلومینیوم در صنعت خودرو وجود دارد که از آن جمله می توان به مقاومت 
پایین آلومینیوم در برابر ضربه های وارده، گران بودن تعمیرات بخش های 
آلومینیومی خودرو و استهالک بیشتر آلومینیوم نسبت به فوالد اشاره کرد. 
البته ممکن است تنها بخش هایی از قطعات خودرو به صورت آلومینیومی 
تولید شوند اما تولید خودرو به صورت کامل با آلومینیوم آن هم در حجم 
انبوه بسیار بعید به نظر می رســد. ضمن اینکه فوالدسازان در حال تولید 
گریدهای جدیدی از فوالد هستند تا بتوانند بهتر با آلومینیوم در صنعت 

خودروسازی رقابت کنند.

همچنین به 
عنوان یک 

استراتژی جدید 
در نظر داریم 

حوزه فعالیتهای 
خود را در سایر 

زمینه های 
صنایع معدنی 

)عالوه بر صنعت 
فوالد( گسترش 

دهیم. در این 
ارتباط مذاکراتی 

را با سازمان 
ایمیدرو و برخی 

شرکتهای 
داخلی و خارجی 

جهت حضور 
جدی در صنایع 

غیر آهنی 
آغاز کرده ایم 
و پیشنهادات 
خوبی گرفته ایم

استراتژی جدید MME در بازار صنایع معدنی
مدیر دفتر تهران MME در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

تشكیل کنسرسیوم MME و فوالد پایا برای احداث فوالدسازی

   بــا توجه به اجــرای برجام در 
چند وقت اخیــر، فضای جدید به 
 MME وجود آمده بر فعالیت های
چه تاثیری داشــته و MME برای 
اســتفاده از دوران پساتحریم چه 

برنامه مشخصی را دنبال می کند؟
طبیعتاً در دوران پســا تحریم شــرایط 
سیاســی برای توسعه کشــور در همه 
زمینــه هــا از جمله صنعــت و معدن 
فراهم خواهد شــد. در این میان شرکت 
MME نسبت به شرکتهای مشابه خود 
از مزیــت حضور در قلــب اروپا و تجربه 
نزدیک به دو دهه ارتباط با ســازندگان 
و تامین کننــدگان تجهیزات فوالدی و 
صنایع معدنی برخوردار است. شناخت 
شــرکتهای اروپایی به منظور استفاده 
از متخصصان و اســتفاده از دانش فنی 
روز دنیا در این دوره، حاصل فعالیتهای 
مهندسی و بازاریابی شرکت MME در 
سالهای متمادی بوده اســت. بنابراین 
با توجه به تمایل شــرکت های مختلف 
اروپایــی جهت حضــور در فعالیتهای 
 MME صنعتی کشــور ایران، شرکت
مصمم به اســتفاده از توان بالقوه خود به 
منظور جهت دهی ورود شــرکت های 
معتبر اروپایی در سرمایه گذاری و انجام 
فعالیت های صنعتی با محوریت انتقال 

دانش فنی می باشد.
   شــرکت MME عالوه بر حوزه 
ساخت کارخانه های صنایع معدنی 
به ویژه فوالد، در حــوزه صنایع 
کوچک و پروژه های بازسازی و بهینه 
ســازی در دوران فعلی رکود بازار 
فوالد چه برنامه هایی را به صورت 

مشخص دنبال می کند؟
با توجه به شرایط رکود حاکم بر صنعت 
فوالد و مشــکالت نقدینگی ایجاد شده 
در اثر طوالنی شدن این وضعیت، انجام 
پروژه های پرهزینه ، در حال حاضر جزو 
اولویت های شرکتهای فوالدی نیست. از 
طرف دیگر با توجه به افت شدید قیمت 
محصوالت فوالدی در دنیا و لزوم رقابت 
پذیری، شــرکتهای فــوالدی به دنبال 
کاهش هزینه های تولید هســتند .لذا 

پروژه های بهینه سازی خطوط موجود 
با هدف کاهش مصارف مواد اولیه ، انرژی 
و افزایــش راندمان تولید مــورد توجه 

بیشتری قرار گرفته است.
 در این راســتا شــرکت MME با توجه 
بــه تجربیــات حاصله در پــروژه های 
قبلــی و در حــال انجام خــود از جمله 
ریومپ کــوره 2 احیاء ، افزایش ظرفیت 
 تولید کــوره هــای قــوس الکتریکی
)MORE  LANCE( و اتوماســیون 
خطوط بلوم و اســلب در شرکت فوالد 
خوزســتان ، مصمم به انجام پروژه های 
مشابه برای سایر مجتمع های فوالدسازی 
می باشد. همچنین پیشنهاداتی جهت 
کاهش مصارف از جملــه مصارف آب و 
انرژی در پروژه های موجود با استفاده از 
آخرین تکنولوژیهای دنیا آماده کرده ایم 
و در حال مذاکره جهت انجام چنین پروژه 

های هستیم.
   اخیرا اعالم کردید که MME در 
زمینه بومی سازی در صنعت فوالد 
گام های جدی برداشــته است. در 
این زمینه بیشتر توضیح بفرمایید 
و اینکه MME در زمینه ســاخت 
داخل کردن در بخشهای مختلف 
صنعت فوالد مانند ساخت و تامین 
لوله های ریفرمــر برای واحدهای 
احیای مستقیم چه دستاوردهایی 

داشته است؟
یکی از اهداف شــرکت MME در دوره 
جدید، حضــور در پروژه ها بــه همراه 
شــرکتهای همکار از جمله MMTE و 
فوالد پایا می باشــد. در این خصوص با 
توجه به قابلیت ها و تجارب شــرکتهای 
مذکور یک نوع هم افزایی و همپوشانی 
در کل مجموعه ایجاد شــده اســت . در 
همین راستا شرکت MME و فوالد پایا 
بصورت مشــترک پیشنهاد فنی و مالی 
جهت احداث یک واحد احیا مستقیم به 
روش پرد با سرمایه گذاری مشترک یک 
شرکت ایرانی و چینی  را  ارائه نموده است. 
همچنین مقدمات تشکیل کنسرسیوم 
MME و فــوالد پایا بــرای احداث یک 
پروژه فوالدسازی داخلی انجام گردیده 

که جزئیات بیشتر در این زمینه را به زمان 
دیگری موکول می کنیم. 

   MME به تازگی در چه مناقصه 
هایی شــرکت کرده و آیا در این 
مناقصه ها برنده هم شده است؟ در 
خصوص مذاکرات جدید MME با 
شرکت های مختلف به منظور اجرای 

پروژه توضیح بفرمایید.
با توجه به تجربیات شــرکت  MME در  
صنعت آهن و فــوالد و همچنین فضای 
ایجاد شده جهت فاینانس خارجی و نیاز به 
مطالعات فنی و اقتصادی به منظور ایجاد 
واحد های جدید  ، انجام چنین مطالعاتی  
در داخل و خارج از کشــور دستور کار  ما 
قرار گرفته است.  در همین ارتباط  انجام 
یک پروژه  مطالعات جامع فنی و اقتصادی 
برای صنعت فوالد در یکی از کشور های 

آسیایی در دست اقدام می باشد.
همچنین به عنوان یک استراتژی جدید 
در نظر داریم حوزه فعالیتهای خود را در 
سایر زمینه های صنایع معدنی )عالوه بر 
صنعت فوالد( گســترش دهیم. در این 
ارتباط مذاکراتی را با سازمان ایمیدرو و 
برخی شرکتهای داخلی و خارجی جهت 
حضور جــدی در صنایع غیر آهنی آغاز 
کرده ایم و پیشنهادات خوبی گرفته ایم که 
در حال بررسی مسائل فنی و مالی مربوط 
هســتیم. در مرحله بعد و به عنوان یک 
استراتژی بلند مدت این فعالیت ها را در 

سایر کشورها نیز گسترش خواهیم داد.

تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان که امروز 
به عنوان یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن دنیا 
شناخته می شــود در دولت جنگ صورت گرفت 
اما این معدن چرا مورد توجه رئیس دولت جنگ 
قرار گرفت و چگونه تاسف او را برانگیخت. یکی از 
معاونان وزارت برنامــه و بودجه در دهه 60 با نقل 
خاطره ای از بازدید رئیس دولت جنگ از معدن گل 
گهر سیرجان گفت: آن زمان دکتر محمدتقی بانکی 
وزیر وزارت برنامه و بودجه بودند و می بایست هم 
بودجه جنگ را تامین می کردند و هم به فکر تامین 
مالی طرح های مهم انقالب از جمله فوالد مبارکه و 
معدن گل گهر سیرجان می بودند. او افزود: رئیس 

دولت جنگ در آن دوران به همراه دکتر بانکی وارد 
منطقه گل گهر شد تا از این معدن بازدید کند اما 
وقتی منطقه را دید شدیدا ابراز تاسف کرد چرا که 
هیچ اقدامی در انجا صورت نگرفته بود و تنها بقایایی 
از معدنکاری در دوره ساسانیان در آنجا به چشم می 
خورد. معاون اســبق وزارت برنامه و بودجه گفت: 
رئیس دولــت جنگ همانجا به جمع حاضر گفت 
باعث تاسف است که ایرانیان در زمان ساسانیان قادر 
بودند از این معدن بهره برداری کنند و به تکنولوژی 
ذوب آهن برسند اما ما امروز قادر نیستیم تا از این 
ذخیره ارزشمند برای توسعه کشور استفاده کنیم. او 
گفت: بعد از این بازدید تصمیم گرفته شد تا با توجه 

به ساخت کارخانه فوالد مبارکه بودجه الزم برای 
تجهیز و بهره برداری از معدن گل گهر ســیرجان 
بودجه ای مناسب در نظر گرفته شده و این معدن 
راه اندازی شود که نتیجه ان تالش سبب شد نیاز 
کشور به سنگ آهن وارداتی از هند و دیگر کشورها 
برطرف شود و این معدن به عنوان یکی از بزرگترین 
معادن سنگ آهن دنیا مطرح شود. ذخایر سنگ 
آهن گل گهر در استان کرمان و در 50 کیلومتری 
جنوب غربی شهرستان سیرجان واقع شده است . 
آثار موجود و حفره های باقی مانده در محل کانسار 
داللت بر آن دارد که این کانسار در قرون گذشته 

مورد شناسایی و بهره برداری قرار گرفته است.

خاطره ای معدنی از رئیس دولت جنگ

مدیر دفتر تهران شرکت MME از استراتژی جدید این شرکت 
در بازار صنایع معدنی خبر داد. حسن کرباسچی با اشاره به افت 

شدید قیمت ها در بازار مواد معدنی و فلزات به ویژه فوالد عنوان 
کرد که MME  مصمم به اجرای پروژه های مختلف در واحدهای فوالدی به 

منظورکاهش هزینه های تولید این واحدها است. وی همچنین از برنامه 
جدید MME در مشارکت با فوالد پایا خبر داد که البته جزئیات بیشتری 
درباره آن اعالم نکرده است. خبرنگار ماین نیوز با حسن کرباسچی، مدیر 

دفتر تهران MME گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

فوالد اکسین هم 
اکنون در وندور 

لیست 15 شرکت 
نفتی قرار دارد 
اما باز هم برای 
خرید از فوالد 
اکسین شرط و 
شروط مختلفی 
گذاشته می شود

   وضعیت فعلی بازار فوالد را چطور ارزیابی می کنید؟
پیش بینی ها و ارزیابی ها حاکی از آن اســت که تا دو، سه سال 
دیگر نمی توانیم شاهد رونقی در بازار فوالد باشیم. همچنین بر 
ما روشن شــده است که نمی توانیم در زمینه حمایت از صنعت 
فوالد انتظارات خیلی زیادی از دولت داشته باشیم و حمایت های 
دولتی از صنعت فوالد نیز حد و مــرزی دارد و باید به فکر انجام 
کارهایی باشیم تا بتوانیم با دنیا رقابت کنیم و به حیات خود ادامه 
دهیم. امروزه باید به سمت کاهش هزینه های سربار خود برویم. 
در همین حال در سطح کالن باید از پراکندگی ایجاد صنایع فوالد 
در کشور جلوگیری شود، مگر فوالدهای آلیاژی خاص. در همین 
حال این موضوع به ما ثابت شده است که تولیدکنندگانی که کل 
زنجیره تولید فوالد را از معدن تا محصول نهایی در اختیار دارند، 
آسیب کمتری را متحمل شده اند. از سوی دیگر اینکه گفته می 
شود دولت نباید در قیمت گذاری زنجیره فوالد دخالت کند، در 
حالت کلی حرف درستی اســت و وقتی بحث درباره خصوصی 
سازی می شد دولت باید فقط نقش سیاست گذاری را ایفا کند 
نه دخالت اما نکته اصلی اینجاست که صنایع ما هم اکنون کامال 
خصوصی نیســتند و در برخی موارد شاید حتی الزم به دخالت 

دولت نیز باشد.
   نظر شما در خصوص هدف تولید 55 میلیون تن فوالد 

تا 1404 چیست؟ آیا این هدف قابل تحقق است؟
زمانی که درباره تولید 55 میلیون تن فوالد صحبت می شــود 
باید آثار آن را هم مورد بررسی دهیم که شامل حوزه هایی مانند 
اشــتغال، ارزش افزوده، ایجاد امنیت و ... نیز می شــود. این در 
حالیست که با خام فروشی سنگ آهن به چنین دستاوردهایی 
دست پیدا نمی کنیم. اگر همه صنعت همت کند رسیدن به این 

هدف دور از دسترس نیست اما با روند کنونی سخت است.
   در چند وقت اخیر درباره لزوم کاهش بهای تمام شده 
محصول فوالدسازان داخلی تاکیدات زیادی مطرح شده 

است. نظر شما در این زمینه چیست؟
بهای تمام شــده تولید در صنعت فوالد از سه عامل مواد اولیه، 
دستمزد و سربار تشکیل می شود. در صنعتی که فوالد اکسین 
در آن فعالیت می کند، حدود 90 درصد از کل هزینه مربوط به 
بخش اول یعنی مواد اولیه بوده و دستمزد و سربار نیز به ترتیب 3 
و 7 هزینه ها را به خود اختصاص می دهند. تعیین نرخ دستمزد 
از عهده ما خارج بوده و ساالنه از سوی دولت مشخص می شود. 
هزینه های سربار هم شامل آب، برق، گاز و قطعات می شود که 
نرخ سه بخش اول نیز از سوی دولت تعیین می شود و ما تنها می 
توانیم مصرف خود را در این زمینه بهبود ببخشیم که البته کاهش 
هزینه در این حوزه خیلی موثر نیست چرا که اگر 30 درصد نرخ 
دستمزد را کاهش دهیم معادل تنها یک درصد هزینه مواد اولیه 
می شود. از ســوی دیگر برای کاهش بهای تمام شده تولید در 
صنعت فوالد نیازمند نوسازی ماشین آالت و استفاده از فناوری 
های نوین هستیم که این امور نیز نیازمند سرمایه گذاری است. 
زمانی که تکنولوژی صنعت فوالد کشور قدیمی باشد و کارخانه 
ها دارای استهالک باال نمی توان انتظار کاهش بهای شده تولید 

را از کارخانه ها داشت. در همین حال واحدهای فوالدی مواد اولیه 
خود را نیز از بورس تامین می کنند و دخالتی در تعیین قیمت آن 
ندارند. ما نیز کاهش بهای تمام شده تولید را به عنوان یک اصل 
قبول داریم اما باید ابزارها و مکانیسم های تعیین بهای تمام شده 

تولید نیز کامال مشخص شود.
   االن وضعیت بهای تمام شده تولید در فوالد اکسین 

چطور است؟
می توانم بگویم که در حال حاضر بهای تمام شده تولید در فوالد 
اکســین در حد استانداردهای جهانی اســت و البته ما باز هم با 
راهکارهایی به دنبال کاهش هزینه هستیم. خوشبختانه جانمایی 
صحیح فوالد اکسین باعث شده تا بخش عمده ای از هزینه های 
اصلی فوالد اکسین در حداقل ممکن قرار بگیرند این در حالیست 
عدم جانمایی صحیح به موضوعی غم انگیز در صنعت فوالد کشور 
تبدیل شده اســت. در عین حال باید در نظر داشت که برخی از 
هزینه ها نیز به صنعت فوالد تحمیل می شوند که از آن جمله می 

توان به نیروهای تحمیلی به برخی از فوالدسازی ها اشاره کرد.
   فوالد اکســین در حال حاضر چه توانمندی هایی در 

زمینه تولید ورق دارد؟
من به شخصه به تمام بازارهای هدف و مشتریان احتمالی نامه 
 API نگاری کرده و توانمندی فوالد اکسین برای تولید ورق های
را با کیفیت و قیمت مناسب اعالم کردم اما در این شرایط باز هم 
شــاهد ادامه واردات ورق از هند و چین هستیم. در واقع شرکت 
نفت اعالم کرده اســت که تا زمانی که محصول ما در یک پروژه 
بکار گرفته نشده و مورد تائید قرار نگیرد نمی تواند از محصوالت 
ما استفاده کند که با این سیاست نباید انتظار رشد صنایع داخلی را 
داشته باشیم. فوالد اکسین هم اکنون در وندور لیست 15 شرکت 
نفتی قرار دارد اما باز هم برای خرید از فوالد اکسین شرط و شروط 
مختلفی گذاشته می شود. ما حتی حاضر به ارائه تضمین های 

کیفی الزم نیز برای محصولمان هستیم.
   تعرفه واردات ورق فوالدی هم اکنون چقدر است؟

حدود 15 درصد.
   برای صادرات هم برنامه ای دارید؟

بازار عراق را هدفگذاری کرده ایم. در زمینه خط انتقال صادرات 
ترکمنستان نیز مذاکراتی برای تامین آن داشته ایم که امیدواریم 
سال آینده نهایی شود. ما بسیار جدی به صادرات فکر می کنیم و 
حتی درصددیم تا به جای امید به بازار داخلی، کامال به صادرات 

متکی شویم.
   تولید 10 ماهه فوالد اکسین چقدر بوده است؟

سال قبل برنامه تولید 700 هزار تن بود و امسال هم برنامه تولید 
850 هزار تن است که تاکنون بیش از 100 درصد از این برنامه 
محقق شده است به این ترتیب که در 11 ماهه امسال بالغ بر 770 
هزار تن تولید فوالد اکسین بوده است. برنامه سال آینده تولید 
فوالد اکسین 950 هزار تن است و امیدواریم به زودی به ظرفیت 

یک میلیون و 50 هزار تن هم برسیم.
   فوالد اکسین هم اکنون چه تعداد نیروی کار دارد؟

995 نفر.

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت: در شرایطی که این شرکت توانایی تولید ورق های API را دارد اما همچنین این 
محصوالت از چین و هند در حجم باال وارد ایران می شوند. عزیز قنواتی در عین حال اعالم کرد: شرکت فوالد اکسین امسال توانسته 

بیشتر از صد در صد برنامه تولید خود را محقق کند و برای سال آینده نیز رسیدن به تولید 950 هزار تن را هدفگذاری کرده است. 
خبرنگار ماین نیوز با عزیز قنواتی، مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

بهای تمام شده فوالد اکسین در حد استاندارد جهانی است
قنواتی در گفت وگو با ماین نیوز:

API  آمادگی برای تولید انواع ورق های

   فوالد اکسین، شرکت نمونه اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی شد

 در راستای ارزیابی میزان پیشرفت سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب 
اسالمی در بخش اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ملی 
در افق 1404 مدیران جهادی موفق در سطح کشور معرفی و از آنها قدردانی 
شد.  در این مراسم با پیام علی اکبر صالحی، معاون ریاست جمهوری و رییس 
سازمان انرژی اتمی، از عزیز قنواتی، مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان 
و چند مدیر نمونه دیگر بخش های دولتی و خصوصی کشور قدردانی شد.  یکی 
از مالک های انتخاب مدیران و کارخانه ها نوع فعالیت و عملکردشان در زمان 
تحریم ها بوده که این مدیران توانستند در مدت10 سال تحریم نیاز صنایع 
داخلی به محصوالتی که امکان ورود آنها به کشور وجود نداشت را تامین کرده 

و با بومی سازی آن، موجب مواداولیه تامین و ادامه فعالیت شوند.
   توانایی ساخت بزرگترین لوله های انتقال گاز

مدیرعامل فوالد اکسین خوزستان درباره دریافت لوح و تندیس به عنوان یکی 
از مدیران برتر جهادی جمهوری اسالمی ایران در این مراسم گفت: بیشترین 
محصوالت این شرکت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و کشتی سازی استفاده 
می شود. در واقع شرکت فوالد اکسین به این منظور احداث و راه اندازی شده 
تا مواد اولیه مورد نیاز صنایع نامبرده را تامین کند.  عزیز قنواتی افزود: شرکت 
نفت و گاز نیز برای ساخت لوله های انتقال نفت و گاز تا 56 اینچ که بزرگترین 
اندازه لوله های انتقال است درخواستی را برای ورق های فوالدی عریض، به 
شرکت اکسین ارائه کرده است. البته فوالد اکسین خوزستان توانایی ساخت 
مخازن تحت فشار نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین مخازن ذخیره سازی 
نفت و گاز را نیز دارد.  وی با اشاره به اینکه تولید ورق های عرض پهن نیز برای 
ساخت بدنه کشتی و سکوهای دریایی نیز از دیگر فعالیت های این شرکت 
فوالدی اســت درباره انتخاب خود به عنوان یکــی از مدیران برتر جهادی 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین انتخاب مجموعه به عنوان بازوی اجرایی 
صنعت در حیطه سازندگی گرید فوالدی 34crmo نیز اظهار کرد: فعالیت 
فوالد اکسین در دوران تحریم و تولید محصوالت مورد نیاز کشور که امکان 
واردات آنها وجود نداشت از عوامل تاثیرگذار برای انتخاب این مجموعه بود. 
وی با بیان اینکه فوالد اکسین به عنوان نخستین تولیدکننده و تنها سازنده 
این محصوالت در ایران و خاورمیانه به شمار می آید، گفت: عربستان نیز در 
حوزه ســاخت ورق های فوالدی عریض برای مصارفی که به آن اشــاره شد 
اقداماتی را انجام داده که تاکنون به نتیجه نرسیده است. در این میان عالوه 
بر محصوالتی که در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی از سوی اکسین ساخته 
می شود محصوالت دیگری با عنوان مصالح ساختمانی خاص )برای استفاده 
در ساختمان های بلند، سوله سازی، پل سازی، ساختمان تیر ورق( که به آن 
st52 و st37 گفته می شود را تولید می کند.  قنواتی با اشاره به اینکه صنایع 
هیچ وقت بدون توجه به حفاظت از محیط زیســت به موفقیت نمی رسند، 
درباره فعالیت های زیست محیطی شرکت گفت: با اقدام های انجام شده در 
فوالد اکسین در سطح استان و کشور به صنعت سبز معروف شدیم؛ چراکه با 
گردش آب موجود در چرخه تولید و بعد با تصفیه آن حدود 30 هکتار فضای 
سبز ایجاد کردیم. مداربسته آب هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارد و تنها 
مصرف آب کارخانه به واسطه تبخیر در روند نورد فوالد است؛ اگرچه در آن 
بخش هم ما صرفه جویی کرده ایم.   قنواتی عنوان کرد: این کارخانه آمادگی 
الزم برای تولید ساالنه 700هزارتن ورق عرض پهن را دارد. درحال حاضر در 

ساخت و تولید دیگر محصوالت فوالدی فعالیت می کند.
   توافق نامه مبارکه و اکسین برای تولید ورق  فوالدی

توافق نامه تولید مشترک ورق های فوالدی کیفیت API-X۶۰ و گریدهای 
باالتر مورد استفاده در صنایع نفت و گاز بین مدیرعامل فوالد مبارکه و فوالد 
اکسین به امضا رسید. امضای این توافقنامه نیاز صنایع نفت و گاز به لوله انتقال 
را به طور کامل تامیــن کرده و کشــور را از واردات این نوع محصول فوالدی 

بی نیاز می کند.
 مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در این مراسم گفت: یکی از مصارف نفت و 
گاز ورق های مخصوصی است که در فوالد اکسین قابل تامین است و فوالد آن 
در فوالد مبارکه. عزیز قنواتی ادامه داد: »فوالد اکسین« تنها تولیدکننده ورق 
عریض برای ساخت لوله های انتقال نفت و گاز در ایران بوده و برای همین منظور 
احداث شده است. ظرفیت اسمی فوالداکسین یک میلیون و 50هزار تن در سال 
است که در بررسی های انجام شده وزارت نفت برای پروژه های انتقال نفت و 
گاز خود نیز ساالنه به یک میلیون تن ورق نیاز دارد، پس می توانیم بگوییم کل 
نیاز ایران به این ورق ها به وسیله فوالد اکسین تامین و بومی سازی شده است.
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بازرگانی ایران اروپا، نماینده رسمی شرکت 
فنالندی اتوتک در ایران آخرین وضعیت اجرای 

پروژه های شرکت اتوتک را در ایران تشریح کرد.  شرکت 
اتوتک که در زمان تحریم ها یکی از شرکت های فعال در 

ایران بود و با وجود تمام دشواری ها و محدودیتها ، خدمات 
به ایران را قطع نکرد بعد از اجرای برجام و رفع تحریم ها نیز 
فعالیت های خود را در ایران توسعه داده و حوزه های کاری 

جدیدی را نیز پیش روی  بازار ایران  قرار داده است که شاید 
مهمترین بخش  آن  پروژه های محیط زیستی و مدیریت آب 
باشد. اتوتک عالوه بر سه حوزه فعلی کار خود در ایران یعنی 

صنایع باال دستی فوالد، انواع تکنولوژی های فرآوری مس 
و تولید آلومینا از فیلین سینیت ، اقداماتی را برای افزایش 

حضورش در صنعت آلومینیوم و تیتانیوم ایران هم آغاز 
کرده است.

خبرنگار ماین نیوز با هومان خواجه نصیری، مدیر ارشد 
بازاریابی پروژه های گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا، 

نماینده رسمی شرکت فنالندی اتوتک در ایران گفت وگویی 
انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

خواجه نصیری تشریح کرد:
جایگاه سومی اتوتک در بین شرکت های پایدار جهان

جدیدترین اخبار از پروژه های اتوتك در ایران

   درباره آخرین وضعیت پروژه های اتوتک در ایران در 
حوزه زنجیره تولید فوالد توضیح بفرمایید.

در زنجیره تولید فوالد تمرکز اتوتک روی حوزه های باالدستی 
یعنی کنسانتره و گندله است. در زمینه کنسانتره سازی، پروژه 
کنسانتره سازی فوالد خراســان را به ظرفیت 2.5 میلیون تن 
در سال در حال اجرا داریم. انتظار می رود با توجه به تغییراتی 
که در فضای سیاســی کســب و کار رخ داده است، تمهیدات و 
تســهیالتی در تامین منابع و روش های پرداخت صورت گیرد 
تا روند اجرای پروژه سرعت بیشــتری به خود بگیرد. در حال 
حاضر پروژه احداث کنسانتره سازی فوالد خراسان در مرحله 
آغازین ســفارش گذاری تجهیزات تحویل بلندمدت اســت. 
پیمانکار ما در این پروژه کنسرسیوم ایریتک و کیسون هستند 
که در بخش فعالیت های کارگاهی، جانمایی ها و فونداسیون ها 
پیشرفت مناسبی داشته اند. نهایت تالش و تمهیدات خود را بکار 
گرفته ایم تا سرعت اجرای این پروژه بهبود مستمر داشته باشد. 
مبلغ بسته تجهیزات خارجی این پروژه ، حدود 75 میلیون یورو 
است. پروژه بعدی در بخش کنسانتره سازی سنگ آهن، پروژه 
کنسانتره مادشیمی 2.5 میلیون تنی در منطقه ویژه بندرعباس 
است که منتظریم برنده نهایی مناقصه از سوی کارفرما تا قبل 
از پایان سال جاری اعالم شود. در این مناقصه بهترین پیشنهاد 
فنی را ارائه کردیــم که می تواند دوم بودن پیشــنهاد مالی ما 
)حدود 80 میلیون یورو( را جبران کند ، لذا شــانس باالیی را 
برای برنده شــدن در این مناقصه برای خود قائل هســتیم. در 
پروژه کنسانتره ســازی 5 میلیون تنی فوالد مبارکه در منطقه 
سنگان، یک شرکت چینی با قیمت بسیارپایین برنده مناقصه 
شد.ولی ما در حال متقاعدســازی فنی کارفرما هستیم که از 
آسیاب ها، سیستم فیلتراســیون و تیکنرهای اتوتک استفاده 
کند که در مورد سیستم فیلتراسیون و تیکنر به توافق رسیدیم 
و امیدواریم  که با ارایه جزییات فنی بیشــتر و بحثهای کامال ، 

کارفرما با اطمینان کافی، آسیاب های اتوتک را انتخاب کند.
در زمینه اصالح خطوط قدیمی کنسانتره ســازی گل گهر نیز 
بعد از اتمام فاز مهندسی توسط اتوتک، به دالیلی از جمله افت 
قیمت ســنگ آهن ،پروژه متوقف شده و فاز اجرایی آن تعیین 
تکلیف نشده اســت. در بخش گندله سازی، امیدواریم تا پایان 
امسال بتوانیم گندله سازی 5 میلیون تنی شماره 2 گل گهر را 
به مرحله راه اندازی برسانیم. پروژه گندله سازی 5 میلیون تنی 
گهر زمین را هم  در حال اجرا داریم و تحویل تجهیزات در حال 

تکمیل است.
فکر می کنم این پروژه هم حدود 1.5 ســال دیگر به بهره برداری 
برسد. در پروژه گندله سازی 5 میلیون تنی مجتمع معدنی وذوب 
فوالد بافق نیز حضور داریم که اجرای این پروژه به دلیل تاخیرات 
در برخی پرداخت ها با تاخیراتی مواجه شده است که امیدواریم 
، با رفع محدودیتهای بانکی و وحدت نظر بیشتر، کارفرما شرایط 
تســریع اجرای پروژه را فراهم نماید. این پروژه به خاطر تعیین 

ظرفیت نهایی، مدتی مورد اختالف نظر جدی بین مشــتری و 
دولت بود. در این پروژه فاز مهندسی تکمیل شده است و اتوتک 
می تواند وارد مرحله ســفارش گذاری تجهیزات شود. در همین 
حال برای اجرای دو پروژه گندله ســازی هر یک به ظرفیت 1.2 
میلیون تن و یک پروژه کنسانتره سازی به ظرفیت 5 میلیون تن 
نیز در حال مذاکره هستیم که به دلیل قطعی نشدن نتایج ، فعال از 
بیان جزئیات بیشتر معذورم. اما بطورکلی امیدواریم این مذاکرات 

ظرف شش ماه آینده به قرارداد اجرایی برسد.
   در حوزه مدیریت آب پروژه ای را در ایران در دست اجرا 
دارید؟ با توجه به اینکه چندی پیش مدیرعامل اتوتک در 
گفت وگو با ماین نیوز یکی از اولویت های این شرکت را در 

ایران در سال 2016 حوزه مدیریت آب اعالم کرده بود.
خوشحالیم که شرکت سنگ آهن گهر زمین بطور جدی با اتوتک 
برای بهینه سازی مصرف آب در واحدهای فراوری کنسانتره و 
گندله خود وارد مذاکره شده است. این می تواند خبر خوبی برای 
حوزه سنگ آهن کشور باشد چرا که واقعا در برخی معادن مانند 
سنگان با مشکل جدی کم آبی مواجهیم. این حرکت شرکت گهر 
زمین می تواند نویدبخش حرکت مجموعه هایی مانند سنگان 
به سمت اجرای پروژه های مدیریت آب با استفاده از توانمندی و 
تجربه اتوتک باشد. اتوتک تاکنون پروژه مدیریت  جامع آب در 
ایران اجرا نکرده اما پروژهای بزرگ و مهمی را در همین زمینه 
درچند کشور اروپایی و آسیایی با موفقیت به اجرا رسانده است.

در همین حال عالقه مندی جدی خود را برای اجرای پروژهای 
بهینه سازی مصرف آب و آبگیری باطله ها، به دو مجموعه گل 
گهر و ســنگان نیزاعالم کردیم و حتی بازدیدی از یکی ازنمونه 
کارهای پیشرفته اتوتک در استرالیا ) پروژه کارارا ( برای شرکت 
گل گهــر هماهنگ کردیم تا با عملکرد کــم نظیر تکنولوژی و 

تجهیزات اتوتک در این زمینه را به عینه مشاهده نمایند.
از ســوی دیگر در زمینه تولید فوالد و در بخش احیای فوالد اگر 
بتوانیم منابع زغال سنگ مناسب را در ایران پیدا کنیم، می توانیم 
روش Xtra SL/RN که روش احیا بر پایه زغال ســنگ است را 
در ایران عملیاتی کنیم و ســرمایه گذاری روی این روش احیای 
فوالد و ظرفیتهای 150 تا 300 هزار تنی آن ،می تواند برای بخش 
خصوصی مناسب باشــد. در این زمینه باید یک کار تحقیقاتی 
مستمر و نمونه برداری و آزمایش روی ذخایر مختلف زغال سنگ 
ایران صورت بگیرد، که جدیت و همکاری نزدیک کارفرمایان را 

می طلبد.
   آیا اتوتک در زمینه تامین مالی پروژه هایش نیز فعال 

است؟
واقعیت این اســت که اتوتک یک شرکت ارایه کننده تکنولوژی 
اســت نه فاینســور. اما به ایــن دلیل که در ســطح بین المللی 
تکنولوژی های قابل اطمینانی ارائه کرده است و از سوی نهادهای 
مختلف به عنوان یکی از پایدارترین شرکتهای جهان معرفی شده 
است ، طبعا بانک ها، موسســات مالی و پوشش بیمه صادرات، 

تمایل خوبی برای همکاری با اتوتک دارند. لذا بعد از برجام با این 
مجموعه ها روی حالتهای مختلــف مالی  برای پروژهای جدید 
اتوتک در ایران مذاکرات خوبی داشتیم که در حال نزدیک شدن 
به جمع بندی نهایی هستیم. هم اکنون شرایط  مناسبتری هست 
که اتوتک بتواند تامین مالی پروژه هایش را نیز عملیاتی کند، به 
شرط اینکه کارفرمایان در هماهنگی با ارگانهای مرتبط ، بسترهای 
الزم را برای تحقق این مهم فراهم ســازند .اتوتک این آمادگی را 
دارد که به همراه بانکها وموسسات پوشش بیمه صادرات اروپایی 
در مقابل کارفرمای ایرانی بنشیند و جلسات کارشناسی الزم را 
در راستای جاری شدن خدمات بانکی، مالی و بیمه ای اروپایی در 

پروژهای ایران برگزار نماید.
   آخرین وضعیــت ایجاد دفتر اتوتک در تهران به کجا 

رسید؟
بعد از اجرای برجام و تغییر شرایط بازار مجبور شدیم کمی بازبینی 
درساختار واهداف دفتر تهران داشته باشیم تا جامع تر و با صالبت 
آن را راه اندازی کنیم. این بازنگری ها تمام شده است و در مرحله 
تجهیز دفتر و انتقال نفرات اتوتک به این دفتر هستیم که قاعدتا 

تا پایان سال جاری شمسی این کار نهایی می شود. 
   چندی پیش نیز رده بندی پایدارترین شــرکت های 
جهان اعالم شــد که اتوتک توانست در رتبه سوم قرار 
بگیرد. نظر شــما در این خصوص چیست؟ ضمن اینکه 
چه درخواستی از مســئوالن ایران به ویژه در شرایط 

پساتحریم دارید؟
بله همینطور است. امســال در حاشیه اجالس  2016 داووس 
، موسســه گلوبال 100 گزارش خود را در خصوص صد شرکت 
پایدار جهان عالم کرد که براین اساس اتوتک توانست در جایگاه 
سوم پایدارترین شرکت های جهان قرار بگیرد. این در حالیست 
کــه در رتبه بندی قبلــی در جایگاه دوازدهمیــن قرار گرفته 
بودیم.  درخواست ما از مسئوالن کشور این است که از شرکت 
اتوتک با ایــن جایگاه ممتازجهانــی ، توانمندی  منحصربفرد 
در ارائــه  فناوری  مختلف برای فرآوری طیف وســیعی از مواد 
معدنی و فلزات  دارد ، تعهد وپایبندی به موازین تولید پایدار در 
اجرای پروژه ها و وفاداری به مشــتریان ایرانی خود در سالهای 
سخت تحریم، بیشــتر حمایت کنند وبخصوص در پروژه های 
استراتژیک که قابل اطمینان بودن تکنولوژی مهم است مانند 
تیتانیوم کهنوج ، اتوتک را به سادگی از دست ندهند. با اجرای 
برجام ، شرکت هایی که ســال ها از ایران دوری کرده اند، خود 
را حریصانه به تهران رســانده اند و متاسفانه با وعده های گاها 
غیرکارشناسی و بی پشتوانه سعی می کنند که سند ها پروژه را 
به نام خود بزنند ولی واقعیت این است که اتوتک که در سخترین 
محدودیتهای سیاسی و اقتصادی ، تعهداتش در بازار ایران اجرا 
کرد، قطعا در پســا تحریم هم گزینه ای مطمئن تر،با اخالقتر و 
باتجربه تر،نسبت به رقبای خود ، برای همکاری در پروژه های 

کشور خواهد بود. 

کاهش ۱4 درصدی 
فروش اتوتک در ۲۰۱۵ 
گزارش عملکرد
شرکت اتوتک فنالند نتيجه 
عملکرد سال ۲۰۱۵ خود 
را منتشر کرد. مهمترين 
بخش های عملکرد اتوتک در 
سال ۲۰۱۵ به شرح زيرند.

فروش سه ماهه چهارم سال 
۲۰۱۵ اتوتک نسبت به مدت 
مشابه در سال ۲۰۱4 حدود 
۲4 درصد کاهش نشان 
داد. در کل ۱۲ ماهه نيز ۱4 
درصد افت فروش مشاهده 
می شود.

پيش بينی می شود در سال 
۲۰۱6 افت فروش ادامه 
داشته باشد و به رقمی بين ۱ 
تا ۱.۲ ميليارد يورو برسد.

اتوتک در سال ۲۰۱۵ 
موفق به تعديل ۵68 نفر 
از نيروی انسانی خود 
شد. در بخش سفارشات 
از ايران، ۲ قرارداد مربوط 
به کنسانتره سنگ آهن 
)4۵ ميليون دالر از شرکت 
IIEC( و گندله )شرکت فوالد 
مبارکه به ارزش ۱۰ ميليون 
يورو( مشاهده می شود. 
در حوزه کشورهای عرب 
  GCC جنوب خليج فارس
نيز ۲ سفارش کشور 
امارات مربوط به واحد 
کلسيناسيون پودر آلومينا 
شرکت گلوبال آلومينيوم 
به ارزش 8۰ ميليون يورو و 
قرارداد ۱۰ميليون يورويی 
تکنولوژی اسملتر به چشم 
می خورد.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

 زیان 7.9 میلیارد دالری آرسلورمیتال در 2015

شرکت آرسلورمیتال بزرگترین فوالدســاز دنیا )سهم 6 درصد تولید دنیا( 
عملکرد سال 2015 خود را منتشر کرد.

براین اساس آرسلورمیتال در سال 2015 با زیان 7.9 میلیارد دالری مواجه 
شد که این میزان ضرر 4 برابر زیان سال 2014 است. بنابراین اگر پول کافی 
داشته باشید، می توانید این شــرکت را با 6.3 میلیارد یورو بخرید زیرا ارزش 
سهام آن طی 5 سال گذشــته 86 درصد کاهش یافته و به 3.48 یورو به ازای 
هر سهم رسیده است. خالصه نتیجه عملکرد آرسلورمیتال در سال 2015 به 

شرح زیر است:
1- تولید 92.5 میلیون تن فوالد در سال 2015 )افت تولید 0.6 درصد(

2- تولید 62.4 میلیون تن سنگ آهن )افت 2 درصد تولید(
3- کاهش سرمایه گذاری به 2.7 میلیارد دالر در 2015 نسبت به 3.7 میلیارد 
دالر در سال 2014. در ضمن برنامه سرمایه گذاری شرکت در سال 2016 نیز 

تداوم کاهش است )2.4 میلیارد دالر(
4- کل فروش 63.5 میلیارد دالر در 2015 نســبت به 79.2 میلیارد دالر در 

2014 نشان از افت شدید فروش ناشی از کاهش قیمت دارد.
5- آرســلورمیتال حدود 15.7 میلیارد دالر بدهی دارد که 1.1 میلیارد دالر 
نسبت به 2014 کاهش یافته است. در نظر است 3 میلیارد دالر افزایش سرمایه 

به منظور پرداخت بدهی ها صورت گیرد.

ما حدود 40 سال 
است که در ایران 
کار می کنیم و در 
شرایط سخت 
و تحریم نیز در 
ایران حضور 
داشته ایم. 

امیدوارم بتوانیم 
در شرایط 

پساتحریم نیز 
به حضور خود 
در ایران ادامه 

دهیم

   چندی پیش دیداری با رئیس هیــات عامل ایمیدرو 
داشتید. این دیدار چطور بود و درباره چه مسائلی با آقای 

کرباسیان مذاکره کردید؟
باید به این نکته اشاره کنم که من برای سومین بار در شش ماه اخیر 
با آقای دکتر کرباسیان دیدار کردم. در این دیدار درباره پروژه های 
مختلف با ایشان صحبت کردم، چون اتوتک در حوزه های مختلف 
در حال ارائه تکنولوژی به بازار ایران اســت. آقای دکتر کرباسیان 
چشم انتظار این است که در حوزه های مختلف بتواند در بخش معدن 
و صنایع معدنی ایران توسعه ایجاد کند. در دیدار من با رئیس هیات 
عامل ایمیدرو، کلیه پروژه هایی را که با ایمیدرو و شرکت های تابعه آن 
در دوره تحریم ها داشتیم، مرور کردیم و درباره فرصت های همکاری 
در آینده و به ویژه در شرایط پساتحریم نیز صحبت کردیم. یکی از 
محورهای اصلی صحبت مــا درباره تکنولوژی هایی بود می توانیم 
در زمینه کاهش آلودگــی هوا در محیط های صنعتی و همچنین 
بهینه سازی مصرف انرژی و آب به مشتریان ایرانی خود در صنایع 
مس، آلومینیوم، آهن و فوالد و ... ارائه دهیم. ضمن اینکه در خصوص 
مواردی که می توانیم به تولیدکنندگان بخش معدن و صنایع معدنی 
ایران کمک کنیم تا در بازارهای جهانی رقابت پذیری آنها افزایش یابد 
نیز مذاکراتی داشتیم. آنچیزی که من به عنوان مدیرعامل اتوتک 
می بینم این است که کشــور ایران با این همه منابع غنی و شرکت 
اتوتک با این همه تکنولوژی های اثبات شده می توانند در کنار هم 
پروژه های بسیار موفقی را اجرا کنند. قطعا بعد از رفم تحریم ها بازار 
ایران بزرگتر و بازتر می شود و ایران خواهد توانست صادرات خود را 
در حوزه معدن و صنایع معدنی افزایش دهد و در این شرایط به صورت 

طبیعی سرعت اجرای پروژه های ما در ایران نیز افزایش می یابد.

   از دو پروژه گندله ســازی که اتوتک در دست مذاکره 
داشت، چه خبر؟

این دو پروژه را به مرحله مذاکره قیمت رسانده ایم و مذاکرات بخش 
فنی آنها تمام شده است. ولی باید به صورت کلی بگویم که در آینده 
نزدیک که تحریم های ایران برداشته شــوند، مشتریان ما جرات 
بیشتری می کنند تا مذاکرات خود را سرعت بدهند و با تغییر شرایط 
قطعا آنها نیز با استحکام و جدیت بیشتری وارد مذاکرات و اجرای 

پروژه ها می شوند.

   از پروژه کنسانتره سازی فوالد خراسان چه خبر؟
در این پــروژه بخش طراحی را تمام کردیم و وارد فاز اجرا در برخی 
از قسمت ها شده ایم. در آینده نزدیک تجهیزات موردنیاز پروژه را 
سفارش گذاری می کنیم. پیشرفت در اجرای این پروژه در مجموع 

مطلوب است.

   اخیرا کنفرانس پاریس برگزار شــد و در این کنفرانس 
کشورهای جهان بار دیگر بر کاهش تولید گازهای گلخانه ای 

به منظور جلوگیری از گرم شدن کره زمین تاکید کردند. با 
توجه به اینکه اتوتک در حوزه ارائه تکنولوژی های محیط 
زیستی و بهینه سازی مصرف انرژی و آب یکی از شرکت های 
صاحب سبک در دنیا محسوب می شود، در این حوزه در 

ایران چه برنامه هایی را دنبال می کنید.
یکی از راه های کاهش تولید دی اکسید کربن در جهان این است که 
به جای تلنبار کردن مواد زائد و پسماند این مواد را مورد بازیافت قرار 
دهیم و آنها را تبدیل به انرژی های برق و گرما کنیم. بازار بسیار بزرگ 
و رو به رشدی در این زمینه در ایران وجود دارد و اتوتک نیز برنامه هایی 

را برای ارائه تکنولوژی های خود در این حوزه در بازار ایران دارد.

   توافقی هم با سازمان محیط زیست در این باره داشتید؟
مذاکرات خوبی را با سازمان محیط زیست ایران در این زمینه انجام 
دادیم و مذاکرات به خوبی در حال پیشــرفت است و در حال ارائه 
راهکارهای خود به ایران در حوزه محیط زیست هستیم. در حوزه 

محیط زیست فرصت های خوبی برای کار در ایران وجود دارد.

   مهمترین توصیه شــما به سیاست گذاران ایرانی برای 
شرایط بعد پســاتحریم و به منظور جذب سرمایه گذاری 

خارجی چیست؟
فکر می کنم خیلی مهم است که مفاد توافق هسته ای ایران و غرب 
به دقت اجرا شــود و با این کار شرایطی فراهم خواهد شد تا درهای 
جهان به صورت کامل روی ایران باز شود. تصور می کنم مهمترین 
کار در شــرایط کنونی دقت کامل در اجرای این توافق نامه از سوی 

طرفین است.

   مهمترین خواسته اتوتک از ایران در شرایط پساتحریم 
چیست؟

ما حدود 40 سال است که در ایران کار می کنیم و در شرایط سخت 
و تحریم نیز در ایران حضور داشته ایم. امیدوارم بتوانیم در شرایط 
پساتحریم نیز به حضور خود در ایران ادامه دهیم و خدماتمان را هم 
به مشتریان ایرانی افزایش دهیم. تالش ما بر این است که بتوانیم بیش 
از پیش به مشتریان ایرانی در زمینه افزایش رقابت پذیری در بازارهای 
جهانی کمک کنیم. امیدوارم بتوانیم در شرایط پساتحریم سطح 
همکاری های خود را با ایران افزایش دهیم و ســطح همکاری های 

فی مابین را به سطح باالتری برسانیم.

   آخرین وضعیت راه اندازی دفتر اتوتک در ایران به کجا 
رسید؟

هم اکنون در حال احداث دفترمان و راه اندازی آن در تهران هستیم. 
تغییرات دکوراســیون را در ســاختمانی که تهیه کرده ایم، انجام 
می دهیم. نیروهای موردنیاز خود را استخدام کرده ایم و راه اندازی 

این دفتر مرحله نهایی خود را طی می کند.

افزایش سرعت اجرای پروژه های اتوتک در ایران با لغو تحریم ها
کورهونن در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

بازار بزرگ پروژه های محیط زیستی ایران

مدیرعامل شرکت اتوتک با اشاره به اینکه این شرکت در سخت ترین شرایط تحریم نیز دست از اجرای پروژه های خود در ایران و انجام تعهداتش 
نکشید، گفت: امیدواریم به زودی تحریم های ایران برداشته شود و قطعا در شرایط جدید سرعت اجرای پروژه هایمان نیز در ایران افزایش 

خواهد یافت. پرتی کورهونن که مدیریت یکی از شرکت های صاحب سبک در زمینه ارائه تکنولوژی های مرتبط با فراوری مواد معدنی و فلزات را 
دارد، عنوان کرد: اتوتک همانطور که طی 40 سال گذشته و در شرایط تحریم در ایران حضور داشت و پروژه های خود را طبق تعهداتش اجرا کرد، برای دوران 

پساتحریم نیز برنامه ریزی ویژه ای کرده و قصد دارد از طریق دفتر خود در ایران به صورت مستقیم با مشتریان ایرانی در ارتباط باشد. وی در عین حال بازار 
مرتبط با پروژه های محیط زیستی را در ایران بازاری داغ توصیف کرد و افزود: در این زمینه مذاکرات خوبی هم با سازمان محیط زیست ایران داشتیم و امیدواریم 

بتوانیم به ایران در زمینه هایی مانند کاهش آلودگی هوا و بهینه سازی مصرف انرژی و آب کمک کنیم. مدیرعامل اتوتک در عین حال توصیه کرد که طرفین 
توافق نامه هسته ای با عمل دقیق به تعهداتشان زمینه را برای بازگشت مجدد ایران به عرصه بین الملل فراهم کنند. اتفاقی که می تواند باعث بزرگتر شدن بازار 

ایران و حضور شرکت های بزرگ بین المللی در کشورمان شود. خبرنگار ماین نیوز در آستانه برداشته شدن تحریم های ایران و آغاز شمارش معکوس برای 
اجرای برجام با پرتی کورهونن، مدیرعامل اتوتک گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

بهره برداری از نورد 500 هزار تنی بردسیر طی دو ماه نخست 95

مدیر پروژه نورد فوالد بردسیر و مســئول کمیسیون معامالت جهان فوالد 
ســیرجان آخرین وضعیت پروژه های در دست اجرای مجتمع جهان فوالد 
سیرجان را تشریح کرد. اسماعیل فخرآبادی با اشاره به اینکه تاکنون یک خط 
احیای مستقیم در مجموعه جهان فوالد سیرجان با ظرفیت یک میلیون تن به 
بهره برداری رسیده است، گفت: مواد اولیه مصرفی این کارخانه گندله است که 
آن را از گل گهر تامین می کنیم. فاصله بین ما و گل گهر حدود 6 کیلومتر است و 
هم اکنون گندله را با کامیون به کارخانه منتقل می کنیم اما قرار است در آینده 
نزدیک با احداث یک نوار نقاله 6 کیلومتری این نقل و انتقال را انجام دهیم که 
پروژه احداث این نوار نقاله بیش از 45 درصد پیشرفت دارد. وی با اشاره به برنامه 
احداث کارخانه فوالدسازی در مجموعه جهان فوالد سیرجان در دو فاز اظهار 
کرد: فاز اول این کارخانه در دست اجرا بوده و حدود 47 درصد پیشرفت دارد. 
قرار است طبق قرارداد این پروژه تا حدود 2.5 سال دیگر به بهره برداری برسد. 
مناقصه مربوط به اجرای فاز دوم این پروژه نیز برگزار شــده و قرار است ظرف 
3 ماه آینده این پروژه به مرحله عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی برسد. به 
8 شرکت اسناد مناقصه این پروژه داده شده است. وی افزود: همچنین پروژه 
فاز دوم احیای مستقیم جهان فوالد سیرجان شروع شده و حدود 35 درصد 
پیشرفت دارد و ظرف 1.5 تا 2 سال دیگر نیز به بهره برداری خواهد رسید. مدیر 
پروژه نورد فوالد بردســیر و مسئول کمیسیون معامالت جهان فوالد افزود: 
آخرین زنجیره تولید در مجتمع جهان فوالد سیرجان نورد میلگرد خواهد بود. 
جواز تاسیس این کارخانه نیز گرفته شده است. زمین آن انتخاب شده و طراحی 
های اولیه هم انجام شده است. اسناد مناقصه این پروژه در دست تهیه است و 

ظرف سه ماه آینده به مناقصه خواهد رفت. 
فخرآبادی درباره پروژه های جهان فوالد سیرجان در منطقه بردسیر نیز گفت: 
در این منطقه یک نورد 500 هزار تنی از نوع میلگرد با سایز 8 تا 32 را در دست 
اجرا داریم. این پروژه هم اکنون حدود 62 درصد پیشــرفت دارد. پیش بینی 
می شود طی دو ماهه نخست سال 1395 این پروژه به بهره برداری برسد. فاز 
دوم این پروژه نیز با ظرفیت 500 هزار تن از اواسط سال آینده اجرا خواهد شد. 
وی افزود: همچنین مجتمع جهان فوالد سیرجان 250 هزار تن نیز برای تولید 

محصوالتی مانند سیم بکسل برنامه دارد.
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مقرون به صرفه ترین روش تولید فوالدهاي زنگ نزن
 حرکت رو به جلو شرکت فوالد آلیاژي ایران به سمت توسعه تولید و فروش فوالدهاي مخصوص

AISI 304 تولید فوالد زنگ نزن آستنیتی

 AISI304( فوالد زنــگ نــزن آســتنیتي
4301A) پرکاربردترین و معروفترین فوالد 
زنگ نزن مي باشــد که با 18 درصد کرم و 8 
درصد نیکل به نام استیل 8-18 نیز شناخته 
میشــود. مقاومت به خوردگي بســیار باال و 
قابلیت کارپذیري خوب این فوالد و چقرمگی 
زیاد در دماهــای پایین از ویژگي هاي بارز آن 
میباشــد. اهمیت و کاربرد وسیع فوالدهاي 
زنگ نزن در صنایع نفت،گاز و پتروشــیمي ، 

صنایع غذایي،دارویي،  مهندســي پزشکي، 
موجب ایجــاد رونق و رقابت جــدي در بازار 
جهاني تولید این دسته از فوالدها شده است.

با گســترش ایــن تکنولوژي، امــکان تولید 
گریدهاي خاص پرآلیاژ که عموما کاربردهاي 
حساس دارند نیز فراهم شده است. تکنولوژي 
بدست آمده علي رغم پیچیدگي هاي فراوان، 
مقرون به صرفــه ترین روش تولید فوالدهاي 
زنگ نزن محسوب مي شود. سالیانه بصورت 

مداوم حــدود 3 الي 5 هزار تــن انواع مقاطع 
فوالدهاي زنگ نزن وارد کشور مي شود که به 
تدریج و با شــرایط توسعه یافته تولید داخل، 
مي توان ســاالنه از خروج 10 الي 15 میلیون 
دالر ارز از کشور جلوگیري نمود. همچنین با 
رایزنیها و مطالعات بازار صورت گرفته، صادرات 
فوالدهاي مذکور مي تواند در برنامه بازارهاي 
هدف صادراتي نیز قرار گیرد. با توجه به تولید 
فوالد فوق الذکر، شــرکت فوالد آلیاژي ایران 
موفق گردید، لیست گریدهاي تولیدي خود 

را به 352 گرید فوالدي ارتقاء بخشد.

   حذف فورج از فرآینــد تولید فوالد 
ابزاری سرد کار پر کربن ،پُر کروم 1.2080

فوالدهای ابزاری پر کربــن ، پرکروم که با نام 

D3 ویا X210Cr12 شناخته میشود کاربرد 
وسیعی در صنایع شــکل دادن،سوراخ کاری 
،خم کاری سمبه کاری و غیره دارد. تولید این 
فوالد به گونه ای بوده که پس ازفرایند شمش 
ریزی محصول نیمه تمام، در شــرکتهایي با 
فرآیند فورج کار )آهنگري( تولید شده و پس 
از بازگشت به شرکت فوالدآلیاژی  به محصول 
نهایي تبدیل می شــود. با انجام تحقیقات و 
مطالعــات صورت گرفته بــرروی این فوالد، 
شــرکت فوالدآلیاژی ایران  )با حذف فرآیند 
آهنگري( موفق به نورد شمش های تولیدی 
این فوالد شــد و در نهایت تولید تسمه های 
این فوالد نظیر 10*40 ،20*70، 30*70، 
... و گــرد 12 میلیمتر تــا 70 میلیمتر امکان 

پذیر گشت.

در راستاي تحقق اهداف سیاست هاي اقتصاد مقاومتي و جلوگیري 
از خروج ارز از کشور، توسعه تولید و فروش فوالدهاي زنگ نزن 
در برنامه استراتژیک شرکت قرار گرفت و پوالدمردان شرکت 

فوالدآلیاژي ایران با تالش مضاعف خود موفق شدند ، فوالد زنگ نزن  
)AISI304 (4301A  را به روش کربن زدایی تحت خال با استفاده از 

اکسیژن )VOD)  بصورت مستمر تولید و عرضه نمایند. 

   طي 11 ماه اول سال 94  حدود 19000 تن  از محصوالت این شرکت به 
ارزش بیش از 9.8  میلیون دالر به خارج از کشور صادر که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل )15043 تن( بیش از 26 درصد رشد وزنی داشته است.

این محصوالت فوالدي در قالب گروه هاي سخت شونده ، زنگ نزن ،  ابزار 
ســردکار ، عملیات حرارتي پذیر ، کربني ، کیفي و صنعتي ســاختماني 
به کشــورهاي آلمان- اســپانیا- امارات- افغانســتان- ایتالیا- بلژیک- 
 ترکیه پاکســتان- عراق-  پرتغــال - چک - کره جنوبــي و هلند صادر

شده است.
ضمنا برای اولین بار  در سال جاری، پنج کشور عراق ،بلغارستان ، پرتغال ، 
پاکستان و چک نیز به بازارهای هدف محصوالت شرکت فوالد آلیاژی ایران 
اضافه شــد و فوالدهایی از گروه زنگ نزن ، ابزار سردکار، عملیات حرارتی 
پذیر ، سخت شونده سطحی و صنعتي عمرانی به این کشورها صادر گردید. 
عموم مصارف و کاربردهای محصوالت صادراتی این شــرکت در صنایع 
ماشین ســازی، قطعات خودرو ، پروژه های عمرانی، ساخت توربین های 

بادی و ... می باشد.

» رشد  ۲6  درصدي صادرات در شرکت فوالد آلیاژي ایران «
اضافه  شدن پنج کشور به بازارهای هدف محصوالت شرکت فوالد آلیاژی ایران 

محمدابراهيم قديريان 
مديرعامل شرکت 
فوالدآلياژی ايران
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برنامه چين برای 
کاهش ۱۵۰ ميليون 
تنی ظرفيت 
فوالدسازی

شورای وزيران چين 
جزئيات برنامه کاهش ۱۵۰ 
ميليون تنی ظرفيت فوالد 
اين کشور طی 3 تا ۵ سال را 
مصوب کرد.ظرفيت فوالد 
چين ۱.۲ ميليارد تن است 
و توليد آن در سال ۲۰۱۵ 
حدود 8۰4 ميليون تن بود. 
اين ظرفيت مازاد همراه 
با افت مصرف ۲.3 درصد 
فوالد چين، باعث افت قيمت 
و زيان ۱۰ ميليارد دالری 
فوالدسازان چينی در سال 
۲۰۱۵ شده و احتمال بيکاری 
4۰۰ هزار نفر از کارکنان آن 
صنعت در چين را افزايش 
داده است.  براساس اين 
برنامه، سياست های زير 
اجرايی می شوند:

۱- ممنوعيت مجوز برای 
احداث واحد فوالد جديد
۲- واحدهای فوالدساز 
قديمی تعطيل می شوند
3- ظرفيت هايی که به 
دليل بحران متوقف شده، 
اما شرکت مذکور اعالم 
ورشکستگی نکرده است، 
برای هميشه تعطيل 
می شود.
4- کارکنان صنعت فوالد، 
حقوق خود را دريافت و 
مورد حمايت بيمه بيکاری 
قرار گرفته و .... آموزش 
ويژه می بينند تا بتواند در 
ساير صنايع مشغول کار 
شوند.
برخی تحليلگران ادعا 
می کنند که اين برنامه کمکی 
به حل بحران نمی کند زيرا 
صنعت فوالد چين با فشار 
روزافزون کشورها به 
منظور اعمال تعرفه دامپينگ 
از يک سو و افت مصرف 
داخلی از سوی ديگر دست 
و پنجه نرم می کند و برای 
اثربخشی اين مورد الزم 
است حذف ظرفيت هايی 
بيش از اين رقم مدنظر قرار 
گيرد.

ساخت داخل در قراردادهای خارجی مانند 
فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان لحاظ شود، 

چیست؟
واقعیت این است که در سه دهه ی اخیر، پتانسیل 
مهندســی و ساخت داخلی کشــور ارتقای قابل 
توجهی داشته اســت. خصوصاً در صنایع آهن و 
فــوالد و در بخش طراحی و ســاخت تجهیزات 
مکانیکال و ســازه های فلزی کارخانجات عموماً 
بومی ســازی صورت گرفته است. به عنوان مثال 
در ساخت تجهیزات فلزی و مکانیکی کارخانجات 
احیا مستقیم و نیز ساخت تجهیزات فوالد سازی 
و همچنین طراحی و ســاخت برخی از تجهیزات 
الکتریکال مانند انواع ترانسفورماتورها و تابلوهای 
ولتاژ پایین و متوسط و تجهیزات حفاظتی پستهای 
بــرق و نیروگاهها و همچنین قطعــات یدکی و 
مواد مصرفی و کمکی از قبیل انواع مواد نســوز، 
انواع روغنهای صنعتی، مواد مصرفی شــیمیایی 
توانمندیهای قابل توجهی فراهم شــده است. اما 
آنچه که هنوز نیاز به بهره مندی از دانش طراحی 
و ســاخت را از برون مرزهای ایران ناگزیر نموده 
است، تامین تکنولوژیهای نوین شامل تجهیزات 
پیچیده الکترونیکــی، هیدرولیکی، ابزار دقیق و 
بعضاً اتوماسیون صنعتی خاص می باشد. بنابراین 
با هدف تقویت بنیانهای ســاخت داخل پیشنهاد 
  high-tech می شــود فقط فناوریها و تجهیزات
که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود ندارد، 

از کشورهای خارجی خریداری شود.

   شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در 
10 ماهه نخست سال جاری چه میزان تولید 
داشــت و این میزان تولید نسبت به مدت 
مشابه در ســال قبل در چه وضعیتی قرار 

داشته است؟
شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیــان در 10 ماهه 

نخست ســال جاری 640 هزار تن تولید داشته 
است، در حالیکه در مدت مشابه سال قبل معادل 
724 هــزار تن محصــول تولید نموده اســت. و 
این کاهش تولید به دلیل کاهــش تقاضا و ورود 
تولیدکنندگان جدید آهن اســفنجی در منطقه 
سیرجان )جهان فوالد ســیرجان، توسعه آهن و 
فــوالد گل گهر( و همچنین کاهــش تولید انواع 
شمش و اسلب تولیدی توســط تولید کنندگان 
فوالد و به دلیل رکود عمومی تولید آهن و فوالد در 

کشور اتفاق افتاده است.

   سال 2016 را برای بازار و صنعت فوالد ایران 
چطور ارزیابی می کنید؟ فکر می کنید بازار 
فوالد کشور چه زمانی از رکود خارج خواهد 
شد و نقش دولت و فوالدسازان هر یک در 

خروج از رکود چیست؟
همانطور که مســتحضرید بازار جهانی فوالد هم 
اکنون در وضعیت رکود به سر می برد که به دلیل 
افزایش عرضــه جهانی و کاهــش مصرف فوالد 
در کشورهای توســعه یافته و کشورهایی که زیر 
ساخت های الزم را در دو دهه اخیر به انجام رسانده 
و توسعه داده اند می باشد. این مسئله قطعا بر روی 
بازار داخل نیز تاثیرگذار است. اما نکته حائز اهمیت 
این است که هم اکنون بسیاری از سرمایه گذاران 
خارجی با اطالع از فرصتهای ســرمایه گذاری در 
ایران، عالقه مند به حضور و مشارکت در فرصتهای 
ایجاد زنجیره ارزشی صنایع معدنی ایران می باشند 
و در صورتیکه طی دو سال آینده، مطابق پیش بینی 
های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ایران 
شاهد رشد اقتصادی باالیی باشد، انتظار می رود با 
ورود سرمایه به ایران، سرمایه گذاری های جدید 
ایجاد شده و همه ی اینها به رونق بازار آهن و فوالد و 
سایر صنایع معدنی و فلزی کشور نیز کمک می کند. 
پر واضح است که در این میان فوالدسازان کشور 
نیز از دولت محترم تقاضا دارند تا در جهت گذار از 
رکود فعلی و حرکت به سمت رونق، به خصوص در 
مواردی چون بدهیهای بانکی، بخشودگی دیرکرد، 
استمهال در بازپرداخت تسهیالت بانکی دریافتی، 
افزایش دوره پرداخت مالیات ارزش افزوده به دلیل 
کاهش نقدینگی شدید در بازار و فروش های مدت 
دار توســط تولیدکنندگان و ایجاد مشــوق های 

صادراتی و ... همکاری حداکثری نماید.

   درباره آخرین طرح های توســعه آهن و 
فوالد غدیر ایرانیان به ویژه برنامه رسیدن 
به ظرفیت زیرسقف یک میلیون تن توضیح 
بفرمایید و اینکه میزان پیشرفت این پروژه 
ها به صورت تفکیک شــده در هر بخش 

چقدر است؟ 

در سال آینده شــرکت برای تحقق برنامه و هدف 
افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی از 800 هزار 
تن به 1،200 هزار تن در سال که اقدامات و طراحی 
آن را از سال 1393 برنامه ریزی و آغاز نموده است 
در سال 1394 نیز پیگیری و تامین تجهیزات آن 

را ادامه می دهد.

   درباره دو پروژه گندله سازی بهاباد و آهن 
و فوالد قشم که غدیر به صورت مستقل و 
مشارکتی وارد اجرای آنها شده است بیشتر 

توضیح بفرمایید. 
با توجه به تصویب موضوع احداث مجتمع گندله 
سازی بهاباد توسط مجمع فوق العاده سهامداران 
شــرکت، اقدامات و فعالیتهای الزم در خصوص 
اجرائی نمودن احداث خط انتقال گاز طبیعی از بافق 
به بهاباد که پیش نیاز احداث گندله سازی بهاباد می 
باشد را حتماً پیگیری می نماییم. همچنین انجام 
 CPG فعالیتهای مهندسی اساسی توسط شرکت
با هدف بومی ســازی تکنولوژی گندله سازی و 
اســتفاده از حداکثر توان ساخت داخل کشور و با 
مشارکت و بهره مندی از تجربیات شرکت احداث 
صنایع و معادن سرزمین پارس )پامیدکو( دنبال 
خواهد شد. با توجه به شرایط مورد انتظار پسا برجام، 
تامین بخش ارزی منابع مالــی موردنیاز احداث 
مجتمع گندله سازی بهاباد از طریق فاینانس و یا 
یوزانس اروپا و یا چین به طور جدی توسط شرکت 
پیگیری می شود. شرکت توسعه فوالد قشم نیز که 
شرکت های آهن و فوالد غدیر و هلدینگ صنعت و 
معدن غدیر 20 درصد سهام آن را داراست، مراحل 
تاسیس و ثبت قانونی را به انجام رسانده و این عالقه 
مندی توسط کلیه سهامداران اعالم شده است که 
آمادگی دارند تا از تامین کنندگان مالی خارجی 
)فاینانسور( و یا سرمایه گذاران خارجی به صورت 

مشارکت بهره مند شوند.

   نظر شما درباره آینده صنعت فوالدسازی 
در استان یزد چیست و فکر می کنید برای 
تحقق هدف تولید 10 میلیون تن فوالد در این 
استان طی سالهای آینده چه سازوکارهایی 

نیاز است؟
استان یزد جزء معدود استان هایی است که تمامی 
محصوالت زنجیره ارزش فوالد از سنگ آهن گرفته 
تا انواع محصوالت فــوالد ی را در خود جای داده 
است که با این مزیت، موضوع کاهش هزینه تولید 
کارخانجات این استان به دلیل هزینه حمل پایین 
مواداولیه، بسیار موثر و موفق بوده است. البته برای 
دستیابی به ظرفیت 10 میلیون تن فوالد در این 
استان، باید ابتدا مواد اولیه مورد نیاز یعنی گندله، 

کنسانتره و آهن اسفنجی تامین گردد. 

افزایش ظرفیت تولید آهن و فوالد غدیر ایرانیان در سال 95
فرشاد در گفت وگو با ماین نیوز عنوان کرد:

آخرین وضعیت احداث گندله سازی بهاباد
   با توجه به اجرایی شــدن برجام و رفع 
تدریجی تحریم ها و مسائلی مانند اتصال 
مجدد سوئیفت، فکر می کنید صنعت و بازار 
فوالد کشور چه تاثیری را ناشی از این موارد 
بپذیرد؟ آیا می تواند انتظار داشت که با صرف 
اجرای برجام و رفع تحریمها گشایشی در 
بازار حاصل شود؟ پیشنهاد مشخص شما 
به دولت بعد از اجــرای برجام جهت بهبود 

وضعیت صنعت فوالد کشور چیست؟
امید داریم تا با برداشته شدن تحریم ها و به تبع آن 
تعامالت هر چه بیشتر با دنیای خارج وضعیت بازار 
و پروژه های توسعه و سرمایه گذاری بهبود یابد. اما 
باید به این نکته توجه داشــت که رکود بازار فوالد 
جهانی است و در ســال 2016 نیز ادامه دارد. اما 
بهبود بازار آهن و فوالد در داخل کشور قطعاً متاثر 
از توسعه ساخت و ســاز و فراهم شدن مناسبات 
رونق در صنایع مختلف می باشد.  البته به این نکته 
هم باید توجه داشــت که نه تنها در مورد صنعت 
فوالد که در خصوص  تمامی بخشهای صنعتی و 
تولیدکنندگان کشور، تنها با برداشته شدن تحریم 
ها نمی بایســت انتظار تغییرات شگرفی داشت. 
برداشته شدن تحریم ها به مثابه ی باز شدن دری 
اســت که میتوان با اقداماتی چون اصالح برخی 
قوانین و مقررات و یا تامین منابع مالی خارجی و 
تزریق نقدینگی در بخشهای مورد نظر و ضروری 
توسعه، از این فرصت به نحو احسن استفاده نمود.

   شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان به 
صورت مشخص و دقیق چه برنامه و سیاستی 
برای دوران پساتحریم در حوزه هایی مانند 
همکاری با شرکت های خارجی، تامین مواد 

اولیه، صادرات و ... دارد؟
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در نظر دارد تا در 
خصوص طرح های توسعه و احداث کارخانجات 
کک ســازی و خطوط فــرآوری موردنظر خود و 
همچنین پروژه گندله سازی بهاباد از منابع مالی 
خارجی به صورت فاینانس و یا یوزانس اســتفاده 
نماید. مسلم اســت که نقل و انتقاالت مالی برای 
تامین تجهیــزات و قطعات خارجی نیز من بعد به 
سهولت و سرعت و بدون نیاز به واسطه های مالی 
و پولی امکانپذیر خواهد شد. همچنین این شرکت 
با مشــارکت سهامدارن خود در ســایر شرکتها و 
کارخانجات تولید کننده آهن اسفنجی مانند شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر، ایجاد و گسترش بازار 
برون مرزی به جهت صادرات بخشی از محصوالت 

خود را همواره در دستور کار داشته است.

   برخی انتقاد می کنند که ممکن است در 
قراردادهای خارجی نسبت به ساخت داخل و 
بومی سازی توجه الزم صورت نگیرد. راهکار 
شما برای اینکه بومی سازی و توجه به توان 
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   در نوزدهمین کنفرانس آهن و فوالد خاورمیانه در دبی چه 
پیش بینی هایی در خصوص آینده بازار آهن و فوالد ارائه شد؟
پیش بینی هــای فعلی آهن و فوالد آینده روشــنی را برای ســال 
آینده نشــان نمی دهد. پیش بینی ها حاکی از ادامه روند راکد بازار 
و عدم توسعه بازار است. دلیل آن هم یکی کاهش تقاضای چین و 
کاهش نرخ رشد اقتصادی چین از دو رقمی به تک رقمی و دیگری 
سیاست های انقباضی در بودجه های عمرانی دولت و پایین بودن 
نرخ نفت در بازار جهانی اســت. در خصوص رقابت در همین بازار 
باید بگویم کــه نقطه ضعف ما در ایــران، هزینه های باالی بخش 
حمل و نقل اســت. هزینه حمل و نقلی در ایران بســیار باالست و 
قیمت ما را از حالت رقابتی با بقیه خارج می کند. از ســوی دیگر با 
توجه به شرایط خاص ایران و بحث رفع تحریم ها، احتمال سرازیر 
شدن ســرمایه گذاری های خارجی به کشورمان و رونق نسبی در 
بخش ساخت وساز این پیش بینی وجود دارد که جدای از وضعیت 
بازار جهانی، وضعیت بازار فوالد ایران از اواخر ســال آینده اندکی 

بهبود یابد.
از سوی دیگر باید تاکید کنم شرکت هایی برنده اصلی خواهند بود 
که همین دوران سخت را تحمل کنند و بتوانند با وجود افت شدید 
قیمت ها در بازار فروش، مزیت خود را در بخش خرید حفظ کنند 
و با کاهش دادن هزینه های خرید خود را ســرپا نگه دارند. شرکت 
واله برزیل هدف گذاری کرده اســت که قیمت سنگ آهن را حتی 
تک رقمی کرده و به زیر 10 دالر هم برســاند! شرکت های چینی 
کشتی های بزرگی را در اختیار گرفته اند و با کرایه 3 دالر سنگ آهن 

استرالیا را به چین حمل می کنند و به همین دلیل سنگ آهن های 
کوچک در بسیاری از کشورها از دور خارج شده اند. این در حالیست 
که همین االن قیمت سنگ آهن ایران بعد از هزینه حمل 10 دالر 
باالتر از قیمت ســنگ آهن در چین در می آید که باعث می شــود 
شرایط رقابت در بازار کنونی دشوار شود. این فاصله قیمتی همان 
هزینه حملی است که سنگ آهن سنگان می دهد تا به خلیج فارس 
برسد. به نظر من در چنین شرایطی ایجاد اتحاد بین سنگ آهنی ها 
و فوالدسازان ضروری است تا بتوانند هزینه های تولید را بین خود 
تقسیم کنند. به عنوان مثال امکان ایجاد اتحاد بین آهن فوالد ارفع 

و فوالد خوزستان و سایر فوالدسازان وجود دارد.

   درباره آخرین وضعیت فعالیت هــای آهن و فوالد ارفع 
توضیح بفرمایید.

آهن و فوالد ارفع تولیدکننده بیلت مربعی در ســه سایز 13، 15 و 
20 سانتیمتر است. این تولیدات مربوط به بخش ساختمانی است و 
ارزش افزوده زیادی ندارد. از سوی دیگر ما جزو معدود شرکت های 
ایرانی هستیم که VOD داریم و به دنبال آن هستیم که بطور کامل 

آن را راه اندازی کنیم.
با راه اندازی و نصب VOD، می توانیم فوالدهای کیفی را تولید کنیم 
و ارزش افزوده باالیی را بدست آوریم. هم اکنون در حال راه اندازی 
 VOD هستیم. تولیدات ساختمانی قبال سودآور بود و VOD نهایی
چندان جذابیتی نداشت اما االن با توجه به وضعیت بازار می توانیم 
با نصب VOD و تولید فوالدهای کیفی ارزش افزوده مناســبی را 

نصیب شرکت کنیم. االن بخشی از دسته فوالدهای کیفی را داریم و 
قرار است فهرستمان را در این زمینه کامل کنیم و به دنبال صادرات 
فوالدهای کیفی هم هستیم. تجهیزات VOD را هم از MCC چین 

و تنوا ایتالیا تامین کرده ایم.

   تولید شرکت در سال جاری تاکنون چقدر بوده است؟
در سال جاری تاکنون 500 هزار تن محصول تولید کردیم. در مقایسه 
با سال قبل با توجه به شرایط رکود بازار، تمام محصول خود را به فروش 
رساندیم و حتی بیشتر از 37 هزار تن نیز فروشمان نسبت به سال قبل 

بیشتر شده است. سیاست فعلی ما هم حفظ مشتریان است.

   به نظر شما آیا تعرفه فعلی واردات فوالد مناسب است؟
در حال حاضر به اندازه کافی وضعیت فوالدسازان خراب است و فقط 
برای فوالدهای خاص که تولید نداریــم، دولت باید تعرفه را بردارد، 
مثل فوالدهای کشتی سازی و غیره. اما برای فوالدهایی که در داخل 
تولید آنها در حال انجام است تعرفه فعلی به هیچ وجه مناسب نیست و 
سیاست های تعرفه ای باید در راستای حمایت از تولید داخل باشد. در 
انتها هم باید از مجموعه ماین نیوز تشکر ویژه کنم که بسیار به موقع و 
سریع اخبار مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی را اعالم می کند. به 
ویژه در مورد موضوع قیمت تمام شده مبنای محاسبه قیمت گندله 
و سنگ آهن اطالع رسانی جامعی از سوی ماین نیوز صورت گرفت و 
ما نیز از طریق مصاحبه آقای نوریــان، مدیرعامل چادرملو از توافق 

فوالدسازان و سنگ آهنی ها باخبر شدیم.

تولید 500 هزار تن محصول در سال جاری
قندی به ماین نیوز خبر داد:

آهن و فوالد ارفع به دنبال تولید فوالد کیفی
معاون بازرگانی شرکت آهن و فوالد ارفع از برنامه ریزی 
این شرکت برای تولید و صادرات فوالدهای کیفی خبر 
داد و گفت: در همین راستا تجهیزات VOD که از سوی 
شرکت خریداری شده در حال نصب و راه اندازی است 

و بعد از انجام این کار قادر به تولید فوالدهای کیفی 
خواهیم بود. حمیدرضا قندی تعرفه فعلی واردات 

فوالد را به منظور حمایت از فوالدسازان داخلی ناکافی 
توصیف کرد و افزود: پیش بینی ها حاکی از آن است 

که ممکن است از اواخر سال 2016 میالدی بازار فوالد 
ایران با بهبود نسبی مواجه شود. وی در عین حال گفت: 
بزرگترین مشکل بخش سنگ آهن و فوالد هزینه های 

باالی حمل و نقل است و این هزینه باال باعث شده تا 
مزیت رقابتی ما در بازارهای صادراتی کاهش یابد. 

خبرنگار ماین نیوز با حمیدرضا قندی، معاون بازرگانی 
شرکت آهن و فوالد ارفع گفت وگویی انجام داده که متن 

آن به شرح زیر است:

مدیر فروش شرکت آهن و فوالد ارفع گفت: با توجه به رهنمودهای هیات مدیره شرکت تالش داریم ظرفیت تولید شرکت را به باالی یک میلیون تن 
برسانیم. افشین کاتوزیان اظهار کرد: اگر در بازار فعلی شرکت های بزرگتر فوالدی بتوانند با تقسیم بندی منطقه ای و اقلیمی، مقادیری محصول را به 

بازار عرضه کنند، شرکت های کوچک ضربه نمی خورند و در نتیجه شاهد موج بیکاری و از دست رفتن منابع انسانی ارزشمند حوزه فوالد نخواهیم 
بود. وی در عین حال گفت: با وجود رکود فعلی، ایران همچنان دارای جایگاه قوی در بازار فوالد منطقه است و بسیاری از شرکت ها به دنبال کار با 
ایران هستند. خبرنگار ماین نیوز با افشین کاتوزیان، مدیر فروش شرکت آهن و فوالد ارفع گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است.

   در ابتدا ارزیابی خود را از نوزدهمین کنفرانس آهن و فوالد خاورمیانه  
که اخیرا برگزار شد بفرمایید.

ابتدا باید از زحمات مجموعه ماین نیوز تشکر کنم در انعکاس اخبار صنعت فوالد 
بسیار به روز و فعاالنه عمل می کند. با تمام محدودیت ها ارج و عزت ایران را لحاظ 
می کنید و این باعث می شــود پرچم مقدس کشورمان حتی در این سمینارها 
با وجود شــما در احتزاز قرار بگیرد. در ادامه باید بگویم که این گونه سمینارها و 
گردهمایی های که در آن فعــاالن حرفه ای صنعت فوالد و صنایع مرتبط با آن 
حضور دارند، محلی برای آشــنایی بیشتر و تبادل اطالعات است. نقاط ضعف و 
قوت صنعت یکدیگر را می شناســیم و جایگاه خودمان را در مقایسه با دیگران 
می سنجیم. اطالعاتی را درباره آینده بازار و عملکرد خودمان بدست می آوریم. 
در شرایط کنونی حضور پررنگ چینی ها در بازار و تولید مازاد آنها سایر کشورها 
را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر در زمینه مساله سوخت و مسائل 
انرژی، کشورهای صاحب سبک و صاحب تکنولوژی سعی می کنند قیمت خود 
را کاهش دهند. این وظیفه ایران و کشورهای مشــابه را در زمینه به روز بودن 
بیشتر می کند. ما هم اکنون با تحریم مواجهیم و بازاریابی برای ما از اهمیت زیادی 
برخوردار است و در همین حال رکود در کل صنعت فوالد در ایران به دلیل مسائل 

خاص اقتصادی که داریم، بیشتر هم احساس می شود. با تمام این شرایط، ایران 
همواره جایگاه خاص و نگاه های خاصی را به خودش دارد و خیلی از شــرکت ها 
سعی شان به مبادله با ایران است اما به دلیل مشکالت انتقال پول، در این زمینه 

هنوز ضعیف هستیم.

   درباره فروش آهن و فوالد ارفع و همچنین توسعه های این کارخانه 
توضیح بفرمایید.

شــرکت آهن و فوالد ارفع تقریبا از سال 90 و 91 وارد مدار تولید آهن اسفنجی 
شد. در 21 خرداد 92 توانســتیم شمش ارفع را به بازار عرضه کنیم. هم اکنون 
انواع شمش های معمولی برای تولید میلگرد و شمش های خاص برای صنایع 
آلیاژی را می توانیم در کارخانه ارفع تولید و وارد بازار کنیم. ظرفیت کارخانه 800 
هزار تن در سال است. با توجه به رهنمودهای هیات مدیره شرکت سعی داریم 

ظرفیت تولید را به باالی یک میلیون تن در سال برسانیم. 
در جریانات و قیمت گذاری های اخیــر صنایع فوالدی باالی 1.5 میلیون تن، 
دارای توجیه اقتصادی هســتند. در زمینه فروش نیز الویت ما تامین نیاز بازار 
داخلی اســت و نیم نگاهی هم بــه صادرات داریم. یکــی از دالیل حضور ما در 

کنفرانس هم بررسی وضعیت صادرات بوده است.

   نظر شما در خصوص تعرفه های واردات فوالد چیست؟
طبیعی است که انجمن های صنفی جمع بندی های خودشان را از موقعیت بازار 
به اطالع مراجع ذیصالح می رسانند. وحدت رویه و همگرایی بین فوالدسازان 
در شرایط کنونی بســیار مهم است. اگر در این بازار شرکت های بزرگتر بتوانند 
با تقســیم بندی منطقه ای و اقلیمی، مقادیری محصول را به بازار عرضه کنند، 
شرکت های کوچک ضربه نمی خورند. باید مراقب بیکاری باشیم چرا که منابع 
انسانی، سرمایه های این کشور هستند. این نیروها باید فعال باشند. دسترسی به 
این مهم در شرایط فعلی اقتصادی، احتیاج به استراتژی برنامه ریزی شده دارد.

فوالدسازان بزرگ هوای فوالدسازان کوچک را داشته باشند
برنامه آهن و فوالد ارفع برای رسیدن به ظرفیت یک میلیون تنی

توليد ۵۱7 هزار 
تنی شمش آهن و 
فوالدارفع

شرکت آهن و فوالد ارفع در 
۱۰ ماهه سال ۱394 بالغ بر 
۵۱7 هزار تن شمش فوالدی 
توليد کرد. براساس توليد 
آهن اسفنجی آهن و فوالد 
ارفع نيز در همين مدت به 
بيش از ۵64 هزار تن رسيد. 
اين شرکت در مدت زمان 
يادشده حدود ۱۱ هزار تن 
آهن اسفنجی و حدود ۵۱8 
هزار تن شمش فوالدی توليد 
خود را به فروش رساند. 
ارزش فروش شرکت آهن 
و فوالد ارفع نيز در ۱۰ ماهه 
سال جاری از مرز ۵87 
ميليارد تومان گذشت.
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خبر

به نظر من در 
کل هدف تولید 
55 میلیون تن 
فوالد تا 1404 
خوشبینانه 

است

برنامه واردات گندله از هند منتفی شد
  گل گهر به زودی صادرکننده گندله می شود

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از منتفی شدن مذاکره این 
شرکت با شرکت KIOCL در زمینه واردات گندله خبر داد. ناصر تقی زاده 
در پاسخ به این سوال که مذاکرات گل گهر با شرکت هندی KIOCL در 
ارتباط با واردات گندله به کجا رســید؟ اظهار کرد: این موضوع از نظر ما 
منتفی شده است. در حال حاضر تولید در داخل کاهش یافته و در نتیجه 
نیاز داخلی هم کم شده است. از سوی دیگر امیدواریم تا پایان سال جاری و 
یا اوایل سال آینده خودمان تبدیل به صادرکننده گندله شویم. وی افزود: 
مذاکرات ما با شرکت KIOCL مذاکرات مقدماتی بوده و واردات گندله 
اصال در برنامه ما جایی ندارد. پیش بینی ما این اســت که تا پایان امسال 
یا اوایل ســال آینده 5 میلیون تن به ظرفیت تولید گندله گل گهر اضافه 
شود که با این حســاب گل گهر به یک صادرکننده گندله تبدیل خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در پاسخ به سوال دیگری 
در خصــوص برنامه گل گهر برای حضور در عمان اظهار کرد: ما تمایل به 
فروش کنسانتره به عمان داریم. گندله سازی بزرگی در این کشور وجود 
دارد و ما می توانیم ماده اولیه موردنیاز آن یعنی کنسانتره را تامین کنیم. 
تقی زاده در پاســخ به سوال دیگری در خصوص کاهش هزینه تمام شده 
تولید در گل گهر نیز عنوان کرد: اعداد دقیق مربوط به کاهش هزینه تمام 
شده تولید در گل گهر بعد از حسابرســی و بسته شدن حساب ها اعالم 
خواهد شد. اما باید بگویم که گرایش گل گهر به سمت کاهش قیمت تمام 
شده تولید است و اجبارا هم باید این کار را انجام دهیم و اعتقاد من بر این 
است که می توانیم قیمت تمام شده خود را بیش از پیش کاهش دهیم.وی 
افزود: کاهش هزینه تمام شــده تولید گل گهر را می توان در پایان سال و 

بعد از حسابرسی اعالم کرد.

  احتمال واردات سنگ آهن توسط ایران

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با توجه به این که برنامه تولید ساالنه 55 تن فوالد در سند چشم انداز 20 
ساله به خوبی در حال پیشرفت است، درآینده حتی ممکن است به واردات 
سنگ آهن نیاز پیدا کنیم. جعفر سرقینی درباره بازار جهانی سنگ آهن در 
دوران بحران این محصول معدنی گفت: از دست دادن بخشی از بازارهای 
جهانی سنگ آهن به دلیل افت شدید قیمت این محصول به ما تحمیل شد؛ 
گرچه در شرایط موجود هم می  توانیم در ترکیه و جاهای دیگر بازار داشته 
باشیم اما هزینه های تولید و قیمت تمام شده  سنگ آهن به ما این اجازه را 
نمی دهد. وی علت ورود دولت به حیطه قیمت گذاری محصوالت سنگ 
آهن را اختالف بین معدن کاران و و تولیدکنندگان فوالد دانست و تصریح 
کرد: اگر مثل همه جای دنیا خود معدن داران و فوالدی ها به توافق برسند، 
دولت اصال به این موضوع ورود نمی کند و هر موقع این دو با هم کنار بیایند 

ما خود را از صحنه کنار می کشیم.
در حالی که افت شــدید قیمت جهانی ســنگ آهــن و همچین کاهش 
تقاضای چین به علت تغییر سیاست های داخلی این کشور، بازار صادرات 
این محصول را برای تولیدکنندگان داخلی کساد کرده است، کارشناسان 
و تولیدکنندگان، ضعف های اساسی در زیر ساخت ها و شبکه راه کشور را 
مهمترین عامل باال رفتن قیمت تمام شده سنگ آهن می دانند که نمی توان 
با این قیمتها، چه در شرایط فعلی بحران و چه در آینده وارد رقابت با رقبای 

خارجی برای کسب بازارهای جهانی شد.

مدیرعامل فوالد یزد مطرح کرد: تولیدکنندگان چین با توجه به شرایطی 
که دولت های محلی برایشان ایجاد کرده به هیچ وجه در سرمایه گذاری 
که انجام می دهند نیاز به بازگشــت سرمایه و حتی نشان نرخ بازده قابل 
قبول هم ندارند و تنها چیزی که با این شــرایط الزم دارند این اســت که 
شرکت را سرپا نگه دارند و این امر اصلی ترین دلیل منشأ دامپینگ چین 
است.  بهادر احرامیان اظهار کرد: دامپنیگ در واقع یکی از مسائلی است 
که تمام کارشناسان بین المللی در خصوص این موضوع در حال بررسی 
هستند و صنعت فوالد دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. واقعیت این است 
که دامپینگ با دادن یک نوع یارانه ممکن و میسر است و با توجه به حجم 
بزرگ صنعت فوالد چین در دامپینگ قطعاً یک نوع یارانه بزرگی در این 
کار صورت می گیرد و همه این سوال ها این است که ببینیم تا چه زمانی 
این دامپینگ می تواند در بازار ایران ادامه پیدا کند. مدیرعامل فوالد یزد 
افزود: به گفته برخی از کارشناسان ظرف دو سه سال آینده آخرین زمانی 
اســت که دامپینگ می تواند در بازار ایران وجود داشته باشد و ادامه پیدا 
کند. او بیان کرد: دولت چین توان حمایت به این شکل در صنعت فوالد را 
ندارد. وقتی که به شرایط کشور چین نگته می کنیم می بینیم که کشور 
چین گرانترین سنگ آهن های دنیا را خریداری می کند، قیمت برق در 
چین چندان ارزان نیست و حتی چین مجبور است که زغال سنگ را وارد 
کند و طبیعتاً در این صورت یارانه آشکاری در این زمینه نخواهد گرفت و 

در نتیجه منشــأ دامپینگ صنعت فوالد چین از آنجایی صورت می گیرد 
که تولیدکنندگان فوالد چین در سرمایه گذاری که انجام می دهند نیاز 
به بازده درستی نیستند. احرامیان ادامه داد: به طور مثال فرض کنید نرخ 
بهــره در چین چهار یا پنج درصد باشــد تولیدکنندگان چین با توجه به 
شرایطی که دولت های محلی برایشان ایجاد کرده به هیچ وجه در سرمایه 
گذاری که انجام می دهند نیاز به بازگشت سرمایه و حتی نشان نرخ بازده 
قابل قبول هم ندارند و تنها چیزی که با این شرایط الزم دارند این است که 
شرکت را سرپا نگه دارند و این امر اصلی ترین دلیل منشأ دامپینگ در چین 
است. مدیرعامل فوالد یزد در خصوص افزایش تعرفه اعمال شده چقدر 
می تواند از واردات جلوگیری کند افزود: افزایش تعرفه در برخی از کشورها 
صورت گرفته و این امر بسیار موثر بوده است اما به هر صورت درخواست 
فوالدسازان داخلی این بوده که تعرفه ضددامپیگ در ایران داشته باشیم 
که ما این شــرایط را در داخل ایجاد نکرده ایم و این همان تعرفه حمایتی 
است.  احرامیان در خصوص وضعیت بازار فوالد تا آخر سال و آیا اینکه رفع 
تحریم تاثیری در بازار فوالد داخلی دارد تصریح کرد: رفع تحریم ها تاثیری 
در بازار فوالد داخلی ندارد و بعد از رفع تحریم ها ما هنوز تغییر محسوسی از 
ناحیه اینکه بگوییم حجم عرضه و تقاضا میزان شده یا موارد دیگر مشاهده 
نکرده ایم و می توان گفت بازار فوالد داخلی تا انتهای نیمه اول ســال 95 

)شهریورماه( در حالت رکود به کار خود ادامه خواهد داد.

چرا چین در بازار فوالد دامپینگ کرد؟

   درباره آخرین وضعیت جهان فوالد سیرجان توضیح 
دهید.

امسال تاکنون جهان فوالد سیرجان 400 تا 500 هزار تن آهن 
اسفنجی تولید کرده است که 10 درصد در این تولید صادر شده و 
مابقی در بازار داخل فروخته شده است. تمام مصرف کنندگان ما 
از کیفیت آهن اسفنجی تولید جهان فوالد ابراز رضایت کرده اند. 
در حال مذاکره برای توسعه بخش صادرات هستیم. ما به صادرات 
و ارز حاصل از صادرات جهت تزریق آن در پروژه های توسعه ای 

و احداث کارخانه های ذوب و کارخانه های بعدی نیاز داریم.
   درباره طرح های توســعه جهان فوالد بفرمایید که 

هم اکنون چه وضعیتی دارند؟
شــش طرح توســعه داریم. دو مورد از این طرح ها در حال اجرا 
هســتند. یک واحد ذوب یک میلیون تنی که حدود 50 درصد 
پیشرفت دارد. با برندهای معروف ایتالیا، آلمان و سوئیس در این 
پروژه قرارداد بستیم. برای بخش کوره با تنوا، بخش ریخته گری 
بــا اس ام اس و در بخش جرثقیل با گرونهابر و دانیلی و در بخش 
ترانس با تامینی ایتالیا قرارداد بستیم. باید بگویم که ما در کارخانه 
قبلی هم از تجهیزات چینی استفاده نکردیم و کل تجهیزات یا 
اروپایی و یا ایرانی بودند. همین باعث شــد تا محصول نخست 
تولیدی ما قابلیت صادرات داشته باشد. به همین دلیل انجمن 
مدیریت پروژه ایران، جهان فوالدسیرجان را جزو ابرپروژه های 
برتر کشور شناخت. هم اکنون در حال بهره برداری احیای یک 
میلیون تنی اول هســتیم. طرح های در حال اجرا نیز طرح یک 
میلیون تن دوم آهن اســفنجی، کارخانه ذوب اول یک میلیون 
تن و یک کارخانه نورد 500 هزار تنی هم در بردســیر داریم که 
اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد. دو پروژه نیز قرار است 
به زودی مناقصه آنها برگزار شود. یکی کارخانه ذوب شماره 2 و 
کارخانه احیای شــماره 2. قرار است در نهایت به تولید 2 تا 2.5 
میلیون تن آهن اسفنجی، 2 میلیون تن شمش فوالدی و 500 
هزار تن نورد و 400 هزار تن لوله های بدون درز )در حال مطالعه( 
برسیم. پیشنهاداتی نیز در زمینه اجرای کارخانه لوله های بدون 

درز از سوی دانیلی و کان کست ارائه شده است.
   به تحقق هدف تولیــد 55 میلیون تن فوالد تا 1404 

خوشبین هستید؟
ما به ظرفیت های تعیین شده خودمان در مجتمع جهان فوالد 
می رسیم. چون مزیت های نسبی که داریم، نسبت به رقبا جایگاه 
برتری داریم و کیفیت محصولمان هم خوب بوده است. نزدیکی به 
مواد اولیه و خلیج فارس جهت برای صادرات، تامین مواد اولیه از 
گل گهر و وجود زیرساخت ها در کنارمان باعث شده تا چشم انداز 
خوبی را داشته باشــیم. ولی به نظر من در کل هدف تولید 55 

میلیون تن فوالد تا 1404 خوشبینانه است.
   به نظر شما چرا مدت زمان اجرای پروژه های فوالدی 

در ایران نسبت به استانداردهای جهانی باالتر است؟
من 30 ســال مدیر دولتی بودم و باید بگویم مقررات دستوری 
در سیستم دولتی عامل این چنین وضعیتی است. بخشی که از 
پروژه هایی را که االن اجرا کردیم، به نوعی بخش خصوصی اجرا 
کرده است. باید بگویم زمانی که هشت طرح فوالدی پیشرفت های 
باالیی داشتند، ما پروژه جهان فوالد سیرجان را در شرایط سخت 
تحریم اجرا کردیم و توانســتیم به بهره برداری هم برسانیم اما 
فوالدهای استانی هنوز بعد از این همه سال هنوز به بهره برداری 

نرسیده اند.
   نظر شــما درباره تاثیر اجرای برجام بر صنعت فوالد 

کشور چیست؟
بعد روانی این موضوع تاثیر مثبت خود را گذاشــته است اما بعد 
عملیاتی آن زمان بر اســت. قطعا با اجــرای برجام روند اجرای 
طرح های فوالدی هم بهبود خواهد یافت. سرمایه گذاری های 
خارجی قطعا وارد بخش هایی می شوند سودده باشند و مطالعات 
فنــی و اقتصادی خوبی هــم در پروژه های فــوالدی ما وجود 
دارند که همگی نشان دهنده ســودده بودن این پروژه ها است. 
امکان مشارکت شــرکت های خارجی در شرایط پساتحریم در 
پروژه های ما زیاد است. ما مذاکراتی هم در همین زمینه داشتیم 
و از پروژه های ما استقبال کرده اند. مذاکراتی با اس ام اس گروپ 
و دانیلی برای اجرای طرح های فاز دوم جهان فوالد سیرجان به 
صورت EPCF داشته ایم تا در اجرای طرح های ما در این قالب 
مشارکت کنند و استقبال هم کرده اند. پیشنهاداتی نیز در این 

زمینه ارائه شده که در حال بررسی آنها هستیم.

جزئیات شش طرح توسعه جهان فوالد سیرجان
عباسلو در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

مذاکره با دانیلی و اس ام اس برای توسعه جهان فوالد
 مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان از مذاکره 
این شرکت با شرکت هایی مانند گروه اس ام اس و دانیلی 
 EPCF برای اجرای طرح های فاز دو این مجموع به صورت
خبر داد. علی عباسلو با اشاره به اینکه مجتمع جهان فوالد سیرجان 
در اقدامی بی سابقه توانست در نخســتین ماه تولید خود صادرات 
داشته باشد، گفت: در سال جاری تاکنون نیز بین 400 تا 500 هزار تن 
آهن اسفنجی تولید کردیم و 10 درصد از کل میزان تولید نیز صادر شد. 
وی همچنین خبر داد که جهان فوالد سیرجان در حال برنامه ریزی و 
مذاکره برای صادرات آهن اسفنجی به بازار ترکیه است. خبرنگار ماین 
نیوز با علی عباسلو، مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:
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   درباره استراتژی توسعه گل گهر گهر در 
شرایط کنونی توضیح دهید.

پروژه های توسعه گل گهر امسال و سال آینده 
به به بهره برداری می رسند و فوالدسازی هم به 
زودی شروع می شود. سیاست ما این است که 
در شرایط فعلی تولید را افزایش دهیم. همانطور 
که نفت ارزان می شود، عربستان تولید خود را 
افزایش می دهد، ما هم در شــرایط کنونی باید 
افزایش تولیــد بدهیم. الویت اول ما تامین نیاز 
داخلی و الویت بعدی صادرات است تا بتوانیم 
بخشــی از نقدینگی موردنیاز خود را از طریق 

صادرات تامین کنیم.
   مذاکرات با شــرکت KIOCL هند برای 

واردات گندله از این شرکت به کجا رسید؟
با توجه به اینکه قیمــت گندله در دنیا کاهش 
یافــت، انجام ایــن کار با این هزینــه تبدیل 
نمی صرفیــد. طی دو ســه ماه آینــده پروژه 
گندله ســازی گل گهــر وارد مدار می شــود. 
شرکت های دیگری مانند میدکو هم هستند 
که گندله سازی آنها نیز وارد مدار تولید خواهد 
شد و احتماال گندله برای سال آینده اضافه هم 
بیاوریم و تا پایان امسال تمام گندله موردنیاز 
فوالدســازان را تامین می کنیم. بنابراین این 
کار زیاد برای ما جذابیت نداشــت، مگر اینکه 
کنسانتره خود را بفروشیم و آنها تبدیل به گندله 
کرده و به مشتریان دیگر بفروشند. اوایل سال 
آینده گندله سازی راه می افتد و فکر می کنیم 
که اضافه ظرفیت گندله هم در آن زمان داشته 
باشیم که باید برای صادرات بخشی از این گندله 
نیز برنامه ریزی کنیم، چرا کــه ارزش افزوده 

صادرات گندله بیشتر از کنسانتره است.
   ذخایر گل گهر براساس آخرین برآوردها 

چقدر است؟
ما در شــش زون موجود حدود 1.3 میلیارد تن 
ذخیره برآوردی داریم که برای حداقل 20 تا 30 
سال آینده سنگ موجود است. البته این موضوع 
نافی انجام اکتشافات بیشتر به منظور دستیابی به 

ذخایر بیشتر نیست.
   در حــال حاضر در زمینه اکتشــافات 

مشکالت زیادی داریم.
اکتشافات وظایف حاکمیت است اما حاکمیت به 
دالیل مختلف از جمله هزینه باال و سرعت عمل 
پایین نمی تواند به درستی وظایف خود را در این 
زمینه انجام دهد. به همین دلیل شرکت های 
مانند گل گهر و چادرملو مجبور شده اند بخشی 
از ایــن کار را عهده دار شــوند. هرچند محیط 
زیســت و منابع طبیعی و برخی سازمان های 
دیگر یک سری اشــکال را در این زمینه اعمال 
می کنند. اکتشاف ذخایر معدنی کشور اقدامی 

در راستای منافع ملی است و باید انجام شود.
 D19 چادرملو هــم که به دنبال آنومالی   

است.
بله چادرملو کارهایی را در این زمینه با ســنگ 
آهن مرکزی شروع کرده است. باید بدانیم که ما 
10 آنومالی در یزد داریم که االن فقط 4 آنومالی 
از این تعداد فعال است و در شش آنومالی دیگر 
اکتشــاف صورت گرفته است اما خاک برداری 
انجام شــود که اقدامی زمان بر اســت. مشکل 
اصلی ما در این منطقه که اکثر معادن تولید را 
تا فوالدسازی تعریف کرده اند این است که 15 
تا 20 سال آینده شرکت هایی مانند ذوب آهن، 
فوالد مبارکه و فوالد خوزســتان از نظر تامین 
سنگ دچار مشــکل خواهند شد. البته فوالد 
خوزستان به دلیل نزدیکی به دریا و بندر مزیت 
واردات مواد اولیه را خواهد داشــت اما مشکل 
برای دو فوالدساز دیگر باقی خواهد بود اما برای 
گل گهر که هزینه تولید آن از سنگ تا فوالد به 
ویژه در زمینه حمل و نقل بســیار پایین است، 
قیمت محصو نهایی جذاب تر خواهد بود. ضمن 
اینکه به دلیل نزدیکی به بندر امکان صادرات 

نیز خواهیم داشت.
   به عنوان یک کارشناس به نظر شما آیا 
هدف تولید 55 میلیون تن فوالد تا 1404 

قابل تحقق است؟

به نظر من یک مقدار محقق شــدن این هدف 
خوشبینانه است. با توجه به وضعیت فعلی فوالد 
در دنیا و هزینه های باال، به راحتی نمی شود در 
این صنعت سرمایه گذاری کرد. در مکان یابی 
55 میلیون تن فوالد نیز همه چیز براســاس 
کارشناسی نبوده است و و بخشی از طرح ها نیز 
به دلیل مسائل سیاسی اجرا شده اند. در بسیاری 
از مناطق زیرساخت و آب نداریم اما فوالدسازی 
در این مناطق صورت گرفته است.از سوی دیگر 
هنوز بخش زیادی از سنگ آهن کشور با کامیون 
جابه جا می شود که خیلی نامناسب است. گل 
گهر ســال آینده 10 میلیون تن بــار را باید به 
بندرعباس منتقل کنیم که 6 تا 7 میلیون تن آن 
مربوط به فوالد کاوه جنوب و فوالد هرمزگان و 
مابقی برای صادرات اســت. از االن برای انجام 
این کار به مشــکل برخورده ایم. کمبود واگن 
برگــردان و کمبود خطوط ریلی دردسرســاز 
شــده اســت. راه آهن برای حمل چنین باری 
آمادگی ندارد. ما روزانه 400 تا 450 کامیون را 
از سیرجان به بندرعباس می فرستیم، یعنی 10 
تا 11 هزار تن بار را با کامیون منتقل می کنیم 
و تنها حدود 3600 تن بــار را با راه آهن حمل 
می کنیم در حالی که عالقه ما به راه آهن است. 
اما با این وجود هزینه حمل با کامیون از هزینه 
حمل با راه آهن برای ما ارزان تر در می آید و این 
بسیار عجیب است. کشور ما بسیار وسیع است و 
باید راه آهن در آن توسعه یافته باشد. همچنین 
بار ســنگ آهن از خواف هم با کامیون منتقل 
می شود که این موضوع نیز خنده دار است. بعضا 
تا یک ماه طول می کشد که یک محموله 100 
هزار تنی بار سنگ آهن از خواف به بندرعباس 
برسد و در این مدت بازار دچار تغییرات زیادی 
می شود. البته راه آهن به ما قول داده است اگر 
باالی یک میلیون تن بار را از طریق ریل منتقل 
کنیم، هزینه را برای ما ارزان تر حساب می کند 
اما واقعا چطور می خواهنــد این حجم از بار را 

جابه جا کنند.
   در چنین شرایطی برنامه گل گهر به چه 

شکل پیش خواهد رفت؟
با توجه کارخانه راه اندازی شده و دومین کارخانه 
که شهریور ماه سال آینده به بهره برداری می رسد، 
آهن اســفنجی نیز خیلی قابل حمل نیست. این 
حجم آهن اسفنجی قابل فروش در داخل نیست. 
برای حمل آهن اســفنجی هزینه های بیشتری 
وجود دارد. بهتر است این بار در خود سیرجان به 
فوالد تبدیل شود تا فوالد تولیدی به مصرف داخل 

برسد یا صادرات شود.
   نظر شما درباره میزان بهره مالکانه ای که 

دولت از معادن می گیرد چیست؟

دولت به عنوان حاکمیت باید بهره خود را معادن 
ببرد اما در عین حال به نظر من حمایت از معادن 
نیز در چنین شرایط رکودی ضرورت دارد. دولت 
باید بداند در مواقع اضطراری که کل دنیا مشکل 
دارد، بهتر اســت میزان بهره مالکانه را به شکل 
منطقی تعیین کند. این کار بــه نوعی کمک به 
سرمایه گذاران حوزه معدن اســت. معدنکاران 
شاید مجبور شوند برای اداره خودشان وام بانکی 
28 تا 34 درصدی بگیرنــد. در واقع این یک نوع 
خودکشی برای شرکت های معدنی است، ولی راه 
دیگری نیست. یا بید تن به وام های با کارمزد باال 
بدهند یا اینکه این کار را انجام دهند تا خودشان 
را تا 2018 حفظ کننــد. وضعیت بهتر هم اینکه 
یعنی قیمت ها 3 تــا 5 دالر افزایش می یابد و این 
در حالیست که در ایران با توجه به تورم و مسائل 
دیگر افزایش هزینه ها در این حوزه بسیار بیشتر 
خواهد بوئد. در شرایط کنونی حتی دولت استرالیا 
هم از معادن این کشور حمایت می کند. ما زمانی 
ششمین صادرکننده بزرگ سنگ آهن در جهان 
بودیم اما استرالیا می خواهد با رشد شدید تولید 
رقبای کوچکتــر را از بازار حذف کنــد. البته ما 
همانطور که در دفاع مقدس جنگیدیم و از میدان 
بیرون نرفتیم تــالش می کنیم در این عرصه نیز 
با کاهش هزینه های تولید ســرپا باقی مانده و به 

فعالیت خود ادامه دهیم.
   نظر شما درباره دســتور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص قیمت گذاری 
گندله و آهن اسفنجی چیست؟ گویا قرار 
است خود سنگ آهنی ها و فوالدسازان به 

توافقاتی برسند.
آقای نعمت زاده دستوری دادند که بعد خودشان 
به این نتیجه رسیدند که عجوالنه بوده و دستور 
دادند تا خود سنگ آهنی ها و فوالدسازان بین 
خودشان تفاهم کنند که این کار تقریبا در حال 
انجام است. گویا قرار است در آهن اسفنجی 3 
درصــد و روی بقیه بقیه محصوالت یک تا 1.5 
درصد کاهش قیمت صورت بگیرد. البته مبنای 
این تعیین قیمت هم فوالد خوزستان است که 
سال قبل یک میلیون و 400 هزار تومان خرید 
و فروش می شــد و امسال تا االن یک میلیون و 
150 هزار تومان خرید و فروش می شود. احتمال 
ریزش هم وجود دارد، یعنی این وسط به دلیل 
کاهش قیمت معدنی ها خفه می شوند. از سوی 
دیگر فوالدســازان مطالبات خود را پرداخت 
نمی کنند. اگر پرداخت می شد مشکلی از بابت 
کاهش درصد نداشتیم اما پرداخت بدهی خود 
را هم انجام نمی دهند و مشکل اصلی اینجاست. 
در واقع فوالدســازان در حال اجرای طرح های 

توسعه خود با پول سنگ آهنی ها هستند.

با کاهش هزینه به جنگ سیاست استرالیا می رویم
رحیمی پور در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

ذخیره 1.3 میلیارد تنی گل گهر در 6 زون

قائم مقام و جانشین اقتصادی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با اشاره به اینکه هدف 
اصلی استرالیا از افزایش شدید تولید سنگ آهن در شرایط افت قیمت ها حذف رقبای کوچکتر 
از بازار است، گفت: همانطور که در دوران دفاع مقدس جنگیدیم و از میدان بیرون نرفتیم، تالش 
می کنیم در این عرصه نیز با کاهش هزینه های تولید سرپا باقی مانده و به فعالیت خود ادامه دهیم. سعید 
رحیمی پور در حاشیه نوزدهمین کنفرانس آهن و فوالد خاورمیانه در هتل آتالنتیس پالم دبی با اشاره به 
اینکه پروژه گندله سازی گل گهر ظرف دو تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد، افزود: اینکه همچنان 
بخش عمده ای از سنگ آهن کشور از طریق کامیون جابه جا می شود، موضوع مسخره  و خنده داری است و 
باید هرچه زودتر فکر اساسی برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل در کشور به ویژه در حوزه ریل بشود. وی 
همچنین با اشاره به حمایت دولت استرالیا از معادن این کشور در شرایط رکود به وجود آمده اظهار کرد: دولت 
ایران هم باید در این شرایط سیاست مشابهی را در پیش بگیرد و با حمایت از معادن زمینه ای را فراهم کند 
تا معادن به سالمت از رکود کنونی عبور کنند. خبرنگار ماین نیوز با سعید رحیمی پور، قائم مقام و جانشین 
اقتصادی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است

اوراق سلف کنسانتره 
سنگ آهن گل گهر در 
چند ثانيه معامله شد

سلف کنستانتره سنگ آهن 
گل گهر با هدف تامين مالی 
بلند مدت برای اين شرکت 
به تعداد 7۵۰ هزار واحد به 
ارزش هزار و ۱۲۱ ميليارد 
و ۲۵۰ ميليون ريال عرضه 
و در شش ثانيه معامله شد. 
قيمت خريد هر قرارداد ، يک 
ميليون و 49۵ هزار ريال 
تعيين شده وبازار گردان 
متعهد شده است که در دوره 
سود ۲۲ درصد را پرداخت 
کند. اين اوراق از طريق 
شبکه کارگزاری های دارای 
مجوز معامالت سلف موازی 
استاندارد، از ۱۰ روز پس 
از پايان عرضه اوليه امکان 
معامالت ثانويه را خواهد 
داشت. درخواست برای 
خريد اين اوراق 6 برابر 
عرضه اوليه بوده است.



بخش بازرگانی : 
خرید و فروش و صادرات انواع مواد اولیه صنعت فوالد شامل :

سنگ آهن
کنسانتره سنگ آهن

گندله سنگ آهن
آهن اسفنجی

شمش و اسلب فوالدی 

بخش توسعه شامل :
سرمایه گذاری و احداث حلقه های تکمیلی زنجیره فوالد شامل پروژه های:

احداث واحد تولید فروسیلیسیم 75درصد
احداث واحد جدایش گازهای صنعتی )اکسیژن(
احداث واحد تولید آهک و دولومیت پخته شده

کارخانه تولید پودر میکرونیزه بنتونیت

بخش لجستیک : 
حمل بخش عمده ای از محصوالت منطقه و همچنین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر چه به صورت جاده ای و چه ریلی توسط شرکت گهرترابر

Head Office: (Tehran)
1st Floor, No.2, Shookooh Alley, 
Khoramshahr St., Tehran, Iran
Tel. : +98 – 21 – 88175960 – 3
Fax : +98 – 21 – 88175964
Email : info@golgohar-id.com
Web : www.golgohar-id.com

Sirjan Office:
Fatemiyeh Boulevard, Sirjan, Iran
Tel. : +98 – 34 – 42271513 – 14
Fax : +98 – 34 – 42236093

GOLGOHAR  INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.
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 DEVELOPMENT CO.
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 DEVELOPMENT CO.

www.golgohar-id.com
www.golgohar-id.com
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سرمایه گذار هندی کارخانه تولید شمش فوالد در شهرک صنعتی سلفچگان )شمش رام پارس( گفت: کسی 
در هند از فوالد چینی استفاده نمی کند. رام آگاروال با اشاره به اینکه شرکت بانجارا سابقه ای حدودا دو ساله 

در بازار و صنعت ایران دارد، افزود: ما در حال حاضر عالوه بر تامین فروآلیاژها و مواد نسوز موردنیاز صنعت 
فوالد ایران، اقدام به سرمایه گذاری برای تولید شمش فوالدی در قم کرده ایم. وی افزود: برای حوزه فرومنگنز 

نیز برنامه هایی در ایران داریم اما منتظر بهبود شرایط بازار هستیم. فکر می کنم شرایط بازار تا نوروز بهتر 
شود. خبرنگار ماین نیوز با رام آگاروال، سرمایه گذار هندی کارخانه تولید شمش فوالد در شهرک صنعتی 

سلفچگان )شمش رام پارس( گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است.

   درباره شرکت بانجارا توضیح بفرمایید و اینکه 
این شرکت در چه زمینه ای فعالیت می کند؟

شرکت بانجارا در زمینه تولید فروآلیاژها و مواد نسوز 
فعالیت می کند و از جملــه تامین کنندگان این مواد 

برای فوالدسازان ایرانی هم هست.

   چند ســال اســت که در بازار ایران حضور 
دارید؟

حدود دو ســال اســت که وارد بازار ایران شده ایم و با 
شرکت های فوالدی زیادی در یزد، سمنان، همدان و 

... نیز مذاکره داشته و همکاری داریم.

   در قم نیز اقدام به سرمایه گذاری برای تولید 
شــمش فوالدی کرده اید. در ایــن زمینه هم 

توضیح دهید.
بله. کارخانه تولید شمش فوالد ما در شهرک صنعتی 
سلفچگان با ظرفیت 90 هزار تن در سال احداث شده 
است. منتظر بهبود شرایط بازار هستیم و فعال بازار در 
رکود بسر می برد و شاهد سقوط قیمت ها در بازار فوالد 
هستیم. فعال دست نگه داشته ایم و بعد از بهبود اوضاع 
فعالیت هایمان را در بازار ایران توســعه می دهیم. دو 
شرکت دیگر را نیز در دو حوزه فرومنگنز و یک شرکت 
دیگر شــمش فوالدی در ایران به ثبت رسانده ایم اما 
هنوز برنامه های آنها به دلیل شــرایط بازار عملیاتی 

نشده است.

   فکر می کنید وضعیت بازار کی بهتر شود؟
من فکر می کنم بعد از نوروز وضعیت بازار بهتر شود.

   درباره فعالیت هــای بانجارا در هند توضیح 
دهید.

شرکت بانجارا ســابقه ای 90 ســاله در تولید فوالد 
و محصــوالت فوالدی دارد. جد من حدود 90 ســال 
پیش ماشــین آالت تولید فــوالد را از ژاپن وارد هند 
 کردیــم و در ایــن زمینه جــزو پیشــگامان در هند

محسوب می شویم.
ظرفیت فعلــی تولید مــا نیز در هنــد روزانه حدود 
1000 تن اســت. ضمن اینکه در کشــور سودان نیز 

سرمایه گذاری کرده ایم.

   نظر شــما در خصوص کیفیت فوالد چین 
چیســت و آیا دامپینگ فوالدهای چینی به 

صنعت فوالد هند هم آسیب زده است؟
کیفیت فوالدهای چینی به هیچ وجه خوب نیســت و 
در هند کسی از فوالد چینی استفاده نمی کند و همه 
از فوالد ســاخت هند استفاده می کنند. از سوی دیگر 
دولت هند برنامه هایی بــرای افزایش تعرفه واردات 
فــوالد از چین دارد و قرار اســت تعرفه واردات به 30 
تا 40 درصد برســد. پیشــتر نیز تعرفه واردات برخی 

محصوالت فوالدی افزایش یافته بود.

پیش بینی بهبود بازار بعد از نوروز
کسی در هند از فوالد چینی استفاده نمی کند

زمانی ورق های خودرو، 
ورق های ساده و کربنی 
بودند اما در حال حاضر 
 ،if به سمت ورق های
ورق هايی با استحکام و 
انعطاف پذيری بيشتر در 
حرکت است. فوالدهای 
دوفازی، تريپ و کمپلکسی 
نيز توليد شده که در حال 
جايگزينی ورق هايی 
هستند که امروزه در 
خودروسازی استفاده 
می شود

   در حال حاضر وضعیت فوالد مبارکه به 
چه صورت است؟

خوشــبختانه با اقداماتی که صورت گرفته و در 
حالی که بازار داخلی با رکود مصرف مواجه بوده 
و رقابت در واردات نیز وجود دارد، شــرکت فوالد 
مبارکه از 95 درصد ظرفیت خود اســتفاده کرده 
اســت. در نتیجه پیش بینی ما این است تا پایان 
ســال بیش از 90 درصد از برنامه  های شــرکت 

محقق شود.

   چه زمــان قراردادهایی که در ســفر 
مدیرعامل فوالد مبارکه به ایتالیا به امضا 

رسید، اجرایی خواهند شد؟

با توجه به اینکه پیش از این سفر برخی مقدمات از 
جمله مشخصات فنی، آمادگی قرارداد و ... انجام 
شده بود، فکر می کنم این قراردادها را در مدت 4 
تا 5 ماه آینده عملیاتی کنیم. البته باید به صورت 
مناقصه بوده تا رقابت میان سازندگان ایجاد شود.

   نظر شــما درباره افق 1404 چیست؟ با 
توجه به طرح های توسعه در فوالد مبارکه 
تولید 55 میلیون تن فوالد در این چشم انداز 

محقق خواهد شد؟
اگر نگاه ما نگاه به گذشته باشد، این هدف محقق 
نخواهد شد اما اگر نگاه به وضعیت آینده و تحرکات 
اقتصادی که به تازگی ایجاد شده و قراردادهای که 

اخیرا به امضا رســیده، داشته باشیم دستیابی به 
این اهداف امکان پذیر خواهد بود. خوشبختانه با 
قراردادهای جدید زنجیره تولید در حال تکمیل 
اســت، یعنی روی معادن، فرآوری، کنســانتره 
و گندلــه ســرمایه گذاری صــورت می گیرد. از 
سوی دیگر پیشتر روی فوالدســازی و نورد نیز 
ســرمایه گذاری انجام شــده بود که امیدواریم 
کمبود های موجود با سرمایه گذاری های جدید 
برطرف شــود. به همین دلیل اعتقاد من بر این 
است که با چنین اقداماتی امکان تحقق تولید 55 

میلیون تن فوالد در تا افق چشم انداز وجود دارد.

   تاکید بســیاری بر تولیــد فوالدهای 
تمیز و کیفی وجــود دارد و فوالد مبارکه 
نیز استراتژی خود را بیشتر در این زمینه 
متمرکز کرده اســت. آیا به توان تولید این 
محصوالت خواهیم رسید و می توان به سمت 

صادرات این محصوالت پیش رویم؟
این جمله را بارها شنیده ایم که در هر محدودیتی 
فرصت های نهفته اســت. خوشبختانه شرایطی 
که برای صنعت فوالد کشور ایجاد شد، باعث شد 
فوالد مبارکه فرصت های خوبی کسب کند. تولید 
فوالدهای ویژه و خاص یکی از این فرصت ها بود. 
فوالد مبارکه در سال 94 توانسته بیش از 18 نوع 
فوالد خاص تولید کند. به عنوان مثال محصوالت 
گرم ما در حال حاضر بــه ضخامت 1.5 میلیمتر 
رسیده در حالی که در گذشــته ما توانایی تولید 
محصوالت با ضخامــت کمتــر از 3 میلیمتر را 
نداشتیم. همچنین از نظر دامنه محصوالت امروز 
بیش از 95 درصد از نیاز 2 کارخانه خودروسازی 
ســایپا و ایران خودرو را تامین می کنیم. از سوی 
دیگر تجهیزاتی که به تازگی به عنوان گاز زدایی 
راه اندازی شده است، این توانایی را به ما می دهد 
تا بدنه خودرو را به صــورت 100 درصد و داخل 

خودرو را نیز کامل تولید کنیم.
اقدامات دیگــری همچون تولید فوالدهای بیک 
هاردنین و فوالدهای دوفازی را نیز در دستور کار 
قرار داده ایم. بطورکلی 35 درصد از تولید ماه های 
اخیر فوالد مبارکه به فوالدهای خاص اختصاص 
یافته است. به همین دلیل است که توانستیم، در 

فضای رقابتی باقی بمانیم.

   با توجه به قراردادهای فوالدی که پس 
از برجام به امضا رسیده است، آیا تقاضای 
ورق های خودرو در آینده بیشــتر خواهد 
شــد و نقش فوالد مبارکه در این حوزه چه 

خواهد بود؟
در زمینه ورق خــودرو اتفاقاتی رخ داده اســت 
که فوالد مبارکه نیز پا به پــای این اتفاقات خود 
را تجهیز کرده اســت. زمانــی ورق های خودرو، 
ورق های ســاده و کربنی بودند اما در حال حاضر 
به ســمت ورق های if، ورق هایی با اســتحکام و 
انعطاف پذیری بیشتر در حرکت است. فوالدهای 
دوفازی، تریپ و کمپلکســی نیز تولید شده که 
در حال جایگزینی ورق هایی هســتند که امروزه 
در خودروسازی استفاده می شــود. در کنار این 
تغییرات، فــوالد مبارکه نیز گام های اساســی 
برداشته است. به عنوان مثال در قرارداد نورد گرم 
2، توانســته ایم انواع ورق های دوفازی را در گروه 
تولیدات خود قرار دهیم و یا در ورق سپیددشت 
که زنجیره محصوالت را در چهارمحال بختیاری 
تکمیل می کند، محصول گرمی را تولید کنیم که 
عمدتا در خودروسازی استفاده می شود. امیدواریم 
در این واحد با ایجاد خطوط نورد سرد بتوانیم خط 
ورق خودرو را بطور کامل پوشــش دهیم. یعنی 
فوالد سپیددشت با ظرفیت 1.5 میلیون تنی اگر 
تولیداتی را برای خودرو داشته باشد، می تواند یک 

واحد اقتصادی باشد.

   در این زمینه طرح توســعه و رویکرد 
صادرات نیز وجود دارد؟

جانمایــی و طرح واحــد تولیــدی ورق خودرو 
سپیددشت 1.5 میلیون تن بود. اگر زیرساخت های 
اصلی ایجاد شود، امکان طرح توسعه نیز وجود دارد. 
اما برای اینکه واحد فعلی را بتوانیم اقتصادی کنیم 
نگرش خود را بر تولید بیش از 70 درصد ورق تنها 
برای صنعت خودرو گذاشته ایم. به دنبال آن باید 
فناوری ورق ســرد را با سرمایه گذاری اندک وارد 
کرده تا بتوانیم زنجیره خط تولید ورق خودرو را 

در سپیددشت کامل کنیم.

اختصاص 35 درصد از تولید فوالد مبارکه به فوالدهای خاص
ارباب زاده به ماین نیوز خبر داد:

اجرایی شدن قراردادهای امضا شده در ایتالیا تا 5 ماه دیگر

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به قراردادهایی که مدیرعامل این شرکت در 
سفر به ایتالیا امضا کرده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش از این سفر برخی مقدمات از 
جمله مشخصات فنی، آمادگی قرارداد و... انجام شده بود، فکر می کنم بتوانیم این قراردادها 
را در مدت 4 تا 5 ماه آینده اجرایی کنیم. محمود ارباب زاده درباره تحقق هدف تولید 55 میلیون تن فوالد 
در افق 1404 افزود: باید از معدن تا محصول نورد برای تکمیل زنجیره فوالد تدبیر داشته باشیم. خوشبختانه 
با قراردادهای جدید زنجیره تولید در حال تکمیل است، یعنی روی معادن، فرآوری، کنسانتره و گندله 
ســرمایه گذاری صورت می گیرد. از سوی دیگر پیشتر روی فوالدسازی و نورد نیز سرمایه گذاری انجام 
شده بود که امیدواریم کمبود های موجود با سرمایه گذاری های جدید برطرف شود. به همین دلیل اعتقاد 
من بر این است که با چنین اقداماتی امکان تحقق تولید 55 میلیون تن فوالد در سند چشم انداز وجود دارد. 
خبرنگار ماین نیوز با محمود ارباب زاده، معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت وگویی انجام داده 

که متن آن به شرح زیر است.



انتقاد از فوالدساز شدن سنگ آهنی ها
انتقاد طیب نیا از اصرار بر تولید ۵۵ میلیون تن فوالد تا ۱۴0۴

تولید ریل ذوب آهن از اوایل 95
 معاون خریــد و عضو هیات مدیره 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
اعالم کرد که تولیــد ریل ملی در 
ذوب آهن اصفهان از ابتدای ســال آینده آغاز 
می شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که 
پروژه تولید ریــل ذوب آهن اصفهان در بهمن 
ماه سال جاری افتتاح رسمی شود. محمدیاسر 
طیب نیا از وضعیت فعلی اســتراتژی مربوط 
به زنجیره تولید فوالد در کشور انتقاد کرده و 
گفت: در صورتی که در استراتژی و برنامه های 
صنعت فوالد و سنگ آهن کشــور بازنگری 
جدی نشود قطعا در آینده نزدیک توان رقابت 
با رقبای قدرتمند منطقه ای را نخواهیم داشت. 
وی افزود: این درست نیست ذوب آهن اصفهان 
عمده مواد اولیه خود را از استان خراسان تامین 
کند، در حالی که نزدیکترین استان به اصفهان، 
استاد یزد اســت که مواد اولیه موردنیاز ذوب 
آهن را نیز در اختیار دارد. طیب نیا همچنین از 
وجود نگاه منطقه ای و بخشی در صنعت فوالد 
و سنگ آهن کشور انتقاد کرده و در اظهاراتی 
متفاوت با بسیاری از فعاالن صنعت فوالد کشور 
به ویژه در بخش دولت عنوان کرد: اینکه مدام 
گفته شود، باید به تولید 55 میلیون تن فوالد تا 
1404 برسیم به نظر من خیلی هم لزومی ندارد و 
ما باید به صورت مدام و با توجه به تغییر شرایط 
اســتراتژی تولید فوالد خود را تعیین کنیم. 
خبرنگار ماین نیوز با محمدیاسر طیب نیا، معاون 
خرید و عضو هیات مدیره شرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان گفت وگویی انجام داده که متن آن 

به شرح زیر است:

   درباره آخرین وضعیت پروژه تولید ریل ذوب آهن اصفهان 
توضیح دهید.

طبق برنامه ریزی انجام شده قرار اســت پروژه تولید ریل ذوب آهن 
اصفهان از ابتدای ســال آینده به تولید برسد و بازار خیلی خوبی هم 
در این زمینه در منطقه داریم. ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین 
تولیدکننده ریل با استانداردهای روز دنیا و اروپا می تواند سهم مناسبی از 
بازار منطقه را در این حوزه بدست آورد. خوب است که در کنفرانس های 
بین المللی نیز فرصتی برای تشریح این دستاورد بزرگ ذوب آهن فراهم 
شود. البته قبل از به تولید رسیدن این پروژه در برنامه ما این است که 
بتوانیم پروژه را در بهمن ماه افتتاح کنیم و از ابتدای ســال آینده نیز 
همانطور که گفتم تولید ریل و پاسخگویی به نیاز مشتریان را آغاز کنیم.

   ذوب آهن اصفهان در حــوزه صادرات محصوالتش چه 
دستاوردهایی داشته و در این زمینه با چه مسائل و مشکالتی 

روبرو است؟
در حال حاضر فوالدسازان راهکاری به جزء صادرات و ورود به بازارهای 
خارجی برای باقی ماندن در شرایط کنونی بازار ندارند. ذوب آهن در 
گذشته فعالیت خوبی در عرصه صادرات حتی به بازارهای اروپایی و 
آفریقایی عالوه بر بازار منطقه داشت. به تناسب تغییر سیاست های 
دولــت و حمایت از صنایع داخلی در مقاطعــی صادرات ذوب آهن 
قطع شد و عمال بازارهایی که با زحمت بسیار باز کرده بودیم، بسته 
شدند. باز کردن بازارهای جدید در چند سال گذشته به دلیل شرایط 
تحریم ها بسیار سخت بود و به همین دلیل در این مدت عمده صادرات 
ما مربوط به بازار منطقه بوده است. در حال حاضر بحث صادرات بطور 
جدی در دستور کار ذوب آهن اصفهان قرار دارد و توانستیم در همین 
راستا نیز توانستیم رشد صادرات را در سال جاری نسبت به سال قبل 
تجربه کنیم و برنامه صادرات نیز دو برابر عملکرد ســال قبل است. 
سال قبل مجموعا حدود 300 هزار تن صادرات داشتیم و در 9 ماهه 
امسال صادرات ذوب آهن از مرز 400 هزار تن نیز گذشته است و برنامه 
صادرات برای کل سال نیز 600 هزار تن است. هم اکنون مشکل اصلی 
در زمینه صادرات، وضعیت قیمت ها است. چین با قیمت بسیار پایین 
فوالد خود را در بازارها عرضه می کند و روزبه روز نیز قیمت های چین 
در بازار رقابتی تر می شود. به تبع این وضعیت قیمت مواد اولیه چین 
نیز رو به کاهش رفته اســت. ولی ما مشکل ما در ایران این است که 
قیمت مواد اولیه کاهش نمی یابد و در نتیجه ما قادر به رقابت با چین 
نیستیم. در بخش های ســنگ آهن و زغال سنگ، تولیدکنندگان 
داخلی حتی درخواســت افزایش قیمت هم داشته اند و وزارتخانه 
هم قیمت آنها را افزایــش داده که این افزایش خالف رویه بازارهای 

جهانی است. در همین حال 17 تا 20 درصد هم به هزینه های نیروی 
انسانی افزوده شده است. این در حالیست که هیچ یک از شرکت های 
داخلی اجازه کاهش نیروی انسانی را ندارندو چنین وضعیتی رقابت 
را برای فوالدسازان با رقبای خارجی بسیار دشوار کرده است. وضعیت 
بهره وری هم در شرکت های فوالدی مانند ذوب آهن مناسب نیست. 
اگرچه تنها راه فوالدسازان در شرایط کنونی برای کاهش هزینه ها، 
افزایش بهره وری است. هدف اصلی فوالدسازان در شرایط کنونی این 
است که بتوانند خودشان در شرایط سخت بازار کنونی حفظ کنند. از 
آنجایی که عمده مصارف فوالد در کشور ما ناشی از اجرای پروژه های 
بزرگ دولتی و صنعتی است که بودجه های دولتی و یا منابع صندوق 
توسعه ملی به آنها تزریق می شود، امیدواریم ظرف چند ماه آینده با 
تزریق بیشتر بودجه به این پروژه ها و بهتر شدن شرایط دولت بعد از 
اجرای برجام، شاهد گشایشی در زمینه مصرف فوالد در کشور داشته 
باشیم و وضعیت بازار داخل بهبود پیدا کند. در حال حاضر افزایش 
صادرات و باال بردن بهره وری استراتژی قطعی همه فوالدسازان است، 
علیرغم اینکه صادرات با قیمت هــای کنونی که چین در بازار دارد، 
عمال یک نوع انتحار است و ما باید زیر قیمت تمام شده خود در بازار 
حضور پیدا کرده و رقابت کنیم اما برای باقی ماندن در شرایط کنونی 

چاره ای جزء این نداریم.

   نظر شما در خصوص برنامه تولید 55 میلیون تن فوالد ایران 
تا سال 1404 و طرح جامع فوالد که براساس این هدف تدوین 

شده است، چیست؟
داشتن استراتژی برای هر صنعتی و هر کسب وکاری یک بحث زیربنایی 
و منطقی است اما هیچ عاقلی نمی گوید هر استراتژی که داشته باشیم 
باید همیشــه و در همه زمان ها آن را دنبال کنیم. استراتژی باید دائما 
بازبینی شــود. چه الزامی دارد، حتما بــه 55 میلیون تن تولید فوالد 
تا 1404 برسیم؟ در زمانی اقتضای شــرایط این بود که به این هدف 
برسیم تا هم نیاز داخل را تامین کنیم و هم بخشی از آن را به صادرات 
اختصاص دهیم اما االن الزاما این استراتژی به روز و مورد تائید نیست 
و باید متناسب با شرایط روز این اســتراتژی بازبینی شود. همانطور 
که در حال حاضر چینی ها اســتراتژی های خــود را حتی به صورت 
ماهانه بازبینی می کنند. هم اکنون 300 شرکت فوالدی در چین کار 
می کنند و برنامه این است که این تعداد را به 50 شرکت برسانند. چنین 
تغییراتی در استراتژی به دلیل تغییرات مداوم بازار فوالد است. ما هم 
باید استراتژی خود را در زمینه های میزان تولید، نوع تولید و کیفیت 
تولید مورد بازنگری و تغییر قرار دهیم. بازبینی ما نیز باید سریع و جدی 
باشد. حتی چه بسا بسیاری از صنایع ما به دلیل عدم توجیه اقتصادی 

بهتر است، تعطیل شده و با صنایع دیگری جایگزین شوند. دلیلی ندارد 
همان اســتراتژی که 10 سال پیش دنبال می کردیم را نیز هم اکنون 
دنبال کنیم. اگر اســتراتژی فوالد کشور را به روز نکنیم، نمی توانیم با 
کشورهای منطقه رقابت کنیم. ما زمانی که استراتژی و برنامه فوالد را 
نوشتیم، رقیب چندانی در منطقه نداشتیم اما در حال حاضر بسیاری 
از کشورهای منطقه در حال تبدیل شدن به قطب تولید فوالد هستند. 
برای رقابت با این کشورها تغییر در میزان تولید، نحوه تولید، تکنولوژی 
و ... الزم اســت. در حال حاضر باید به سمت تولید فوالدهای آلیاژی و 
فوالدهای خاص برویم، فوالدهایی که ارزش افزوده باالتری را برای ما 
ایجاد کنند. ما با توجه به مواد اولیه و مزیت هایی که در کشور در اختیار 

داریم، باید بازطراحی در استراتژی صنعت فوالد داشته باشیم.

   زنجیره تولید فوالد کشور را در حال حاضر چطور ارزیابی 
می کنید؟

مواد اولیه صنعت فوالد که در کشــور موجود اســت، به دلیل عدم 
انسجام در زنجیره تامین فوالد عمال باعث شده تا این مزیت رقابتی 
برای کشور تبدیل به یک تهدید برای صنعت فوالد شود. دلیل آن هم 
مشخص است. طراحی شده بود که ذوب آهن اصفهان کل نیاز خود 
را از معدن بافق تامین کند و منبع تامین زغال ســنگ ذوب آهن نیز 
معلوم بود. منابع اولیه موردنیاز فوالد مبارکه و فوالد خوزستان نیز به 
همین ترتیب مشخص شده بودند. این در حالیست که شرکت های 
تامین کننده مواد اولیه که قرار بود نیازهای فوالدسازان را تامین کنند، 
هم اکنون خودشان به سمت ایجاد فوالدسازی و تولید فوالد رفته اند، 
در حالی که منابع تامین مواد اولیه فوالدســازان اصلی کشور معلوم 
نیست. ظرف چند سال آینده تامین کنندگان مواد اولیه فوالدسازان، 
خودشان فوالدساز می شوند و این وضعیت، توازن بین تامین و مصرف 
را بیش از پیش بر هم خواهد زد. همین وضعیت باعث شده تا رقابت 
کاذبی بین مصرف کنندگان برای خرید مواد اولیه ایجاد شود و بعضا 
شاهد افزایش قیمت مواد اولیه باشیم. اگر می خواهیم صنعت فوالد ما 
موفق باشد، باید یک بازطراحی جدی در مجموعه زنجیره فوالد کشور 
صورت بگیرد و از ابتدا و براساس مزیت های نسبی و رقابتی و منطقه ای 
مشخص شود که کدام کارخانه فوالدسازی مواد اولیه خود را از کدام 
معدن باید تامین کند. در حال حاضر استان اصفهان 60 تا 70 درصد 
فوالد کشور را تولید می کند این در حالیست که نزدیکترین معادن 
به این استان که یزد و کرمان هستند، خودشان به سمت فوالدسازی 
رفته اند در حالی که شاید حتی آب کافی برای تامین کارخانه فوالد در 
این دو استان نیز وجود نداشته باشد و یا برای ساختار جغرافیایی آنها 

نیز مشکالتی با راه اندازی کارخانه فوالد ایجاد شود.

 توليد شمشهاي 
صادراتي با مقطع 
۱3۰×۱3۰ ميليمتر 

در ذوب آهن اصفهان
 مدير بخش فوالدسازي 

ذوب آهن اصفهان از توليد 
شمش هاي صادراتي با 

مقطع ۱3۰×۱3۰ ميليمتر در 
اين شرکت خبر داد. خسرو 

جوادی با اشاره به اينکه يکي 
از مهمترين درخواستهاي 

مشتريان شمش ذوب 
آهن اصفهان در سالهاي 

اخير، شمشهايي با مقطع 
mm۱3۰×۱3۰بوده است، 
گفت: تنها امکان توليد اين 

مقطع شمش تبديل مقاطع 
بزرگتر mm۲۰۰×۲۰۰ و 

يا mm۲۵۰×۲۵۰ به مقطع 
فوق در نورد 6۵۰ بود که 
هزينه هاي اين تبديل به 

قيمت تمام شده محصول 
اضافه مي شود و منجر به 

توليد درصد معيني پوسته 
هاي اکسيدي و سرقيچي مي 
شد وافزايش ضايعات را به 

دنبال داشت.
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جزئیات طرح توسعه تا ظرفیت 3میلیون تن
پارسی در گفت وگو با ماین نیوز اعالم کرد:

اقدامات فوالد هرمزگان در راستای افزایش بهره وری
   دربــاره آخرین دســتاوردها و 
رکوردهای شــرکت فوالد هرمزگان 

توضیح دهید.
در زمینه تولید همکاران واحد بهره برداری 
با همکاری تمامی معاونت ها و حمایت های 
مدیر عامل محتــرم و با افزایش بهره وری و 
استفاده بهینه از تجهیزات و کاهش توقفات 
اضطــراری به 10درصــد  در آخرین ماه از 
فصل پائیز امسال، با تولید 112 هزار و 763 
تن تختال رکورد جدیدی را در این شرکت 
به ثبت رساندند. این در حالی بود که در آذر 
ماه نیز رکورد تعداد ذوب های تخلیه شده 
از کوره نیــز از 21 ذوب به 22 ذوب افزایش 
یافت و موفق شــدیم از تعداد ذوب تعریف 
شده در ظرفیت اسمی کارخانه عبور نماییم. 
در راستای کاهش هزینه های ریخته گری 
نیز، تعداد ذوب های ریخته گری شــده در 
یک سکوئنس پیوسته به 30 ذوب افزایش 
یافته و میانگین تعداد ذوب در هر سکوئنس 
نیز به  به 18.6 ذوب در ماه رســید. این در 
صورتی که در ماه های اخیر به دلیل رکود در 
بازاهای داخلی اکثر تولید فوالد هرمزگان 
جهت بازارهای صادراتی و AL killed  بوده 
که همکاران بهره بــردار با تالش مضاعف 
کیفیت ذوب های ارســالی به ریخته گری 
را افزایــش داده و امــکان ریخته گری 17 
ســاعته بدون هر گونه گرفتگی در خطوط 
ریخته گــری را فراهم نمایند. افزایش عمر 
پاتیل به 182 ذوب با اجرهای منیزیت کربن 
نیز از جمله فعالیت های فوالد هرمزگان در 

راستای کاهش هزینه ها بوده است.

   براي بهینه سازي تولید و افزایش 
بهــره وري در فوالد هرمــزگان چه 

اقداماتي انجام شده است؟
تغییر و بروز رسانی روش ها و دستورالعمل 
هــای کاری و تعمیراتی، کنتــرل مؤثر و 
مداوم فرآیند، کنترل توقفــات و انجام به 
موقــع تعمیــرات پیشــگیرانه و برگزاری 
اثربخــش تعمیرات برنامه ریزی شــده از 
جمله فعالیتهای صورت گرفته در راستای 
افزایش بهــره وری در خطوط تولید فوالد 
هرمزگان می باشد. و در سال 95 نیز اولویت 
کاری من و همکارانم تولید ایمن با کمترین 

هزینه تمام شــده در نظر گرفته شده است. 
راه اندازی و عملیاتی کردن مراکز هزینه و 
کنترل دقیق هزینه های اعمال شده در هر 
مرکز هزینه در جهــت کاهش هزینه های 
تمام شــده تولید از جمله اقداماتی اســت 
که در سال اینده مورد پیگیری قرار خواهد 

گرفت.

   براي کاهش هزینه ها و افزایش بهره 
وري چه اقداماتي شده است؟

تیم مدیریتی جدید فوالد هرمزگان با توجه 
به شــرایط حاکم بر بازار فوالد در کشور و 
همچنین کاهش قیمت فروش فوالد متاثر 
از بازارهای جهانی،  استراتژی کاهش هزینه 
های تمام شــده تولید جهت بقا در شرایط 
فعلــی را در برنامه کاری خــود قرار داده و 
پیگیریهای الزم جهــت تحقق آن را بعمل 

می آورد. 
پیاده سازی سیســتم های مشارکتی و کار 
گروهی جهت انجام پــروژه های بهبود در 
راســتای کاهش هزینه از عمــده فعالیت 
های انجام شده توســط همکاران محترم 
در واحدهای بهره بردار بوده اســت. تعریف 
37 پــروژه TQ در معاونت بهــره برداری 
برمبنای  کاهــش هزینه های تولید تعریف 
و عملیاتی گردید. تا کنون 76درصد از کل 
پروژه ها اجرایی شده و 12 عدد از پروژه ها 
نیز به صورت کامل اجرا شده است. الزم به 
ذکر است پس از اجرایی شدن این پروژه در 
حدود 120 میلیارد تومان صرفه جویی در 

سال را بهمراه خواهد داشت.
از جملــه پروژه های اثــر بخش در کاهش 
هزینه های تولید نیز مــی توان به کاهش 
هزینه خوراک مصرفي به میزان 10درصد با 
جایگزین کردن سنگ آهن به جای گندله 
در فراینــد احیــا، کاهش مصــرف انرژي 
الکتریکي در کوره های قوس  از 710 به 
620 کیلو وات؛ کاهش تک خط شدن 
ریخته گری در حین شروع سکوئنس 
به صفر، کاهش توقفات ریخته گری 

بعلت نشتی آب کندانس قالب از 125 دقیقه 
در ماه به 25  دقیقه در ماه، کاهش توقفات 
SVC ناشی از عیوب خازنها از 2694 دقیقه 
در ســال به صفر، افزایش تناژ ریخته گري 
شده هر پاتیل از 111 تن به 116 تن ، ایجاد 
و افزایش ظرفیت برش عرضي تختال از )0 

به 45000 تن در ماه( اشاره کرد. 
شرکت حداکثری پرسنل، مخصوصا پایین 
ترین رده های سازمانی در نظام پیشنهادها 
به منظور ارسال پیشنهادهایی در راستای 
کاهش هزینه ها و افزایش ایمنی نیز از جمله 
فعالیتهای صورت گرفته در این معاونت بوده 
اســت. از دی ماه تا کنون 1422 پیشنهاد 
توســط پرســنل بهره برداری در راستای 
کاهش هزینه ها ارسال شده است که تقریبا 
سرانه پیشنهاد به ازای هر نفر 1.4 پیشنهاد 

دراین دو ماه می باشد.
در خصوص خرید مــواد اولیه نیز همکاران 
بنده در دفاتر فنی نواحی با همکاران محترم 
در معاونت خرید ارتباط نزدیکی داشــته و 
با کنترل مصارف و خرید بموقع ســعی در 
کاهش مصــرف مواد و کنتــرل موجودی 

بهینه آن را دارند.

   زیرساختهای دستیابی به تولید 3 
میلیون تن در فوالد هرمزگان چیست؟
جهت تحقــق ظرفیت 3 میلیــون تن در 
فوالد هرمزگان با توسعه پست برق، میزان 
دیماند ورودی از 300 مگا وات به 700 مگا 
وات افزایش می یابد. همچنین ایستگاه گاز 
طبیعی نیز با توسعه ظرفیت آن از 75000 
نرمال متر مکعب در ســاعت به 200000 
نرمال متر مکعب در ساعت افزایش می یابد. 
با توســعه واحد اکســیژن نیز میزان تولید 
اکســیژن از 7500 نرمال متــر مکعب در 
ساعت به 27500 نرمال متر مکعب افزایش 
می یابد. همچنین با توسعه واحد آب رسانی 
و آب شیرین کن میزان تولید آب از 13000 
نرمــال متر مکعب در روز بــه 76000 متر 
مکعب در روز افزایش خواهد یافت. با افزایش 

نصب النس اکسیژن و گرافیت زمان تپ تو 
تپ در کوره های موجود کاهش می یابد که 
در نتیجه ظرفیت هر کوره به 900 افزایش 
می یابد و کوره سوم 1200 اضافه میشود و 
ظرفیت پاتیلها از 120 به 140 افزایش مي 
یابد و ماشین ریخته گری دوم rh و  سولفور 

زدایي نصب میشود.

   نصب سیســتم گاززدایي و تولید 
گرید اي پي اي در چه مرحله اي است؟
با توجه به نهایی شدن قرار داد توسعه فوالد 
هرمزگان و با توجه به در نظر در گرفتن یک 
واحد گاز زدایی بــه همراه گوگرد زدایی در 
توســعه فوالد هرمزگان، همزمان با توسعه 
فوالد هرمــزگان، عملیات نصب واحد های 
گاز زدایی نیز در برنامه قرار خواهد گرفت. 
در حال حاضر نیز امــکان تولید گریدهای 
API X60  جهت مصــرف در محیط های 

شیرین وجود دارد.

   چه ابتکاراتــي تاکنون در معاونت 
شما در راستاي کاهش هزینه ها انجام 

شده است؟
با توجه به محدودیت در تامین گندله پس 
از تعریف پروژه اســتفاده از سنگ آهن در 
مدول های احیــا به میــزان 1،000 تن از 
سنگ آهن دانه بندی شده )5درصد شارژ 
کوره احیا ء ( در مدول B اســتفاده شد که 
نتایج ان موفقیت آمیز بــود که در صورت 
استفاده 10درصد  از سنگ آهن دانه بندی 
شده در شارژ کوره احیاء جهت تولید ماهیانه 
130،000 تن آهن اســفنجی ، سالیانه در 
حدود 42 میلیارد تومــان در خرید گندله 
صرفه جویی  حاصل خواهد شد. همچنین با 
همکاری واحدهای نسوز داخلی، بلوک های 
EBT ایرانی شده و نیاز به خرید بلوک های 
EBT از خارج از کشــور نمی باشــد. این 
فعالیت در راســتای حمایت از شرکت های 
 داخلــی و کاهــش هزینــه هــای تولید 

بوده است.

با توجه به نهايی شدن قرار 
داد توسعه فوالد هرمزگان و 
با توجه به در نظر در گرفتن 
يک واحد گاز زدايی به همراه 
گوگرد زدايی در توسعه 
فوالد هرمزگان، همزمان با 
توسعه فوالد هرمزگان، 
عمليات نصب واحد های گاز 
زدايی نيز در برنامه قرار 
خواهد گرفت. در حال حاضر 
نيز امکان توليد گريدهای 
API X60  جهت مصرف در 
محيط های شيرين وجود 
دارد.

 محمدجعفر پارسی
 معاون بهره برداری
 شرکت فوالد هرمزگان
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

 صادرات 1.1 میلیون تنی فوالد خوزستان در 2015

مدیر صادرات شــرکت فوالد خوزستان از صادرات 200 هزار تنی 
این شرکت به بازار عربستان در سال جاری خبر داد و گفت: مجموع 
صادرات فوالد خوزستان در سال 2015 تاکنون بالغ بر 1.1 میلیون 

تن شده است.
سیدمحمدحسین امام با اشاره به اینکه در فضای پساتحریم شرایط 
برای توســعه صادرات فوالد ایران فراهم خواهد شد، گفت: امکان 
پیش بینی وضعیت بازار فوالد در ماه های آینده با توجه به تغییرات 

شدید در بازار به هیچ عنوان وجود ندارد.
وی در عین حال گفت: فوالد خوزستان به دنبال بازارهای صادراتی 
جدید است و در همین راستا نیز توانستیم سودان و مصر را امسال 

به بازارهای صادراتی خود اضافه کنیم.
خبرنگار ماین نیوز با سیدمحمدحسین امام، مدیر صادرات شرکت 
فوالد خوزســتان گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر 

است:

   صادرات فوالد خوزستان در سال 2015 چقدر بوده است؟
صادرات ســال 2015 فوالد خوزستان تاکنون بالغ بر 1.1 میلیون 

تن شده است.

   عملکرد چین را در بازار فعلی چطور ارزیابی می کنید؟
چین از موقعی که وارد بازار شده است، مرتب دامپینگ می کند و با 

قیمت ها بسیار بازی می کند و همه را سردرگم کرده است.
ما توانســتیم در این موقعیــت و در این فضایی کــه چین ایجاد 
کرده اســت و با محدودیت هــای بانکی که داریــم، 1.1 میلیون 
تن صــادرات کنیــم و این میزان صــادرات در این شــرایط کار 
 ســخت و بزرگی اســت. هم چین و هم تحریم کار صــادرات ما را 

سخت کرده اند.
در همین اوضاعی که در منطقه شــاهد آن هســتیم، در حال کار 
با عربســتان هســتیم و به آنها صادرات داریم. میزان صادرات به 
عربستان نیز حدود 200 هزار تن بوده است و محصول بیلت ایران 

به بازار عربستان ارسال شده است.

   دنبال بازارهای جدید هم هستید؟
دنبال بازارهای جدید نیز هستیم. همین امسال بازار سودان را باز 
کردیم. بازار مصر هم است. در واقع سودان و مصر دو بازار جدید ما 
در سال جاری هســتند که مجددا جزو مشتریان صادراتی ما قرار 

گرفتند.
به بازار ترکیه هم دو محموله هر یک 20 هزار تنی ارســال کردیم. 
یک محموله 20 هزار تنی حدود دو هفته پیش به ترکیه صادر شد. 
البته فاصله ترکیه با بازار ســی آی اس و فاصله ما با این بازار از نظر 
هزینه حمل کار را دشوار کرده و حدود 10 دالر از نظر هزینه برای 

صادرات به این منطقه عقب هستیم. 

   آینده بازار فوالد را چطور پیش بینی می کنید؟
هیچ کــس نمی تواند در ایــن زمینه پیش بینی کند و ســال قبل 
حتی خبره هــای بازار هــم نمی توانســتند، وضعیــت فعلی را 
 پیش بینی کنند. نمی دانم بازار به کدام ســمت می رود و غیرقابل

پیش بینی است.
البته قطعا وضعیت ایران بهتر می شود. تحریم ها برداشته شود، کار 
ما راحت تر می شــود و سیستم بانکی فعال می شود و می توانیم به 
راحتی و بیشــتر از مقدار فعلی، صادرات کنیم و ریسک فعالیت ما 

نیز کاهش می یابد.

   تعرفه های فعلی واردات فوالد چطور هستند؟
االن تعرفه های واردات بســیار کم هســتند. یکــی از تقاضا های 
فوالدســازان ایران افزایــش تعرفه واردات اســت. تعرفه 5 تا 10 

درصدی دیگر واقعا جواب نمی دهد.

تمرکز ما روی 
منطقه منا است 

و این بازارها 
را برای فوالد 
خوزستان 

تعریف کردیم. 
ترکیه هم 
جزو همین 
بازارهاست

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد خوزستان از ارسال دو محموله از محصوالت این شرکت به بازار ترکیه در سال جاری خبر داد. 
بهمن تجلی زاده اظهار کرد: صادرات فوالد خوزستان در سال جاری شمسی تاکنون به بیش از یک میلیون تن و در سال میالدی 2015 

نیز به یک میلیون و 150 هزار تن رسیده است. وی خاطرنشان کرد: رقابت برای صادرات فوالد در منطقه منا به اوج خود رسیده است 
و در جریان کنفرانس نیز من با هر کسی وارد مذاکره می شدم، بالفاصله سه نفر دیگر هم وارد آن مذاکره می شدند. خبرنگار ماین نیوز با بهمن 

تجلی زاده، معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد خوزستان گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

صادرات دو محموله فوالد خوزستان به ترکیه
تجلی زاده در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

رقابت در بازار فوالد منا در اوج خود است

   ابتدا درباره نوزدهمیــن کنفرانس آهن و فوالد 
خاورمیانه توضیح بفرمایید که اخیرا در آن شرکت 

کردید.
کنفرانــس مانند هر رویداد دیگری دو وجه داشــت. یکی 
مقاالت و تحلیلی هایی که ارائه شــد و یکی هم جلسات و 
مذاکرات حاشــیه آن که جنبه دوم به مراتب از جنبه اول 
اهمیت بیشتری داشــت. به دلیل اینکه تمرکز کنفرانس 
روی منطقه منا اســت و بازار هدف فوالد خوزســتان نیز 
منطقه منا اســت، خوشــبختانه تقریبا باالی 90 درصد 
از مشــتریان ما در کنفرانس حضور داشــتند و برگزاری 
کنفرانس فرصتی شد تا هم مروری بر عملکردهای گذشته 
خودمان داشته باشــیم و هم اینکه درباره برخی معامالت 

جدید وارد مذاکره شدیم.

   عملکرد چیــن را در بازار فوالد منطقه منا چطور 
ارزیابی می کنید؟

آن چیزی که مســجل اســت و در کنفرانس هم بخشــی 
از ســخنرانان به آن اشــاره کردند، معضل چین است و به 
خصوص کمک دولت چین به صادرکنندگان این کشــور 
مزیت آنها را باال برده اســت. کاهش قیمت نفت نیز باعث 
کاهش هزینه حمل شده و به نفع چینی ها شده است. ولی با 
همه این اوصاف خوشبختانه به لحاظ کیفیت و زمان تحویل 
و پایبندی به تعهدات و همچنین نزدیکی به بازارهای هدف، 
علیرغم همه چالش ها در بازار توانستیم صادرات را به حدود 
یک میلیون تن در ســال 1394 تا امروز برسانیم. در سال 

2015 نیز صادرات فوالد خوزستان به باالی 1.150 هزار 
تن رسیده است. برنامه صادرات امسال )شمسی( حدود 1.5 
میلیون تن هدف گذاری شــده است و تاکنون طبق برنامه 
پیش رفته ایم. ولی قیمت ها در حال فشار آوردن به ما است 
و با قیمت های فعلی، چندان در سود نیستیم و صرفا برای 
اینکه تولید را نخوابانیــم و کاهش نیرو ندهیم در وضعیت 
کنونی و با قیمت های فعلــی تولید و صادرات می کنیم. به 
همین دلیل واقعا به حمایت های دولت نیاز داریم. شــما 
شاهد بودید که در حاشیه کنفرانس من با هر کسی مذاکره 
می کردم، بالفاصله سه صادرکننده دیگر هم وارد مذاکره 

می شدند و این شدت رقابت را نشان می دهد.

   به دنبال بازارهای جدید هم هستید؟
تمرکز ما روی منطقه منا اســت و ایــن بازارها را برای فوالد 
خوزستان تعریف کردیم. ترکیه هم جزو همین بازارهاست. 
در حاشیه کنفرانس هم با دو مشتری ترک مذاکراتی داشتیم. 

امسال هم دو محموله به ترکیه صادر کردیم.

   آیا مشتریان نکته خاصی را هم به شما اعالم کردند؟
این نکته عنوان شــد که قیمت ما باالی قیمت محصوالت 
چینی اســت و باید تــالش کنیم این قیمــت را به قیمت 
چینی ها نزدیک کنیم. البته من هم از مزیت های محصول 
فوالد خوزستان مانند کیفیت باالی آن و همچنین زمان کم 
تحویل صحبت کردم و به خاطر همین مزایا از قیمت فوالد 

خوزستان دفاع کردم.

شرکت فوالد خوزستان بزرگترین عرضه 
کننده شمش فوالد درجمهوری اسالمی 
ایران اســت. فوالد خوزســتان اولین 
مجتمع تولید آهن و فوالد کشور به روش 
احیاء مســتقیم و کوره قوس الکتریکی 
اســت. ظرفیت اســمی اولیه آن یک و 
نیم میلیون تن فــوالد بود، اما کارکنان 
متخصص این شــرکت طی بیســت و 
هفت سال تالش خود اتکایی در سالهای 
تحریم، توفیق یافتند طرح های توسعه 
را در فاز اول تــا دو میلیون و چهارصد 
هــزار تن و در فاز دوم تا ســه میلیون و 
دویســت هزار تن به انجام برســانند.  
فوالد خوزســتان هم اکنون با ظرفیتی 
بالغ بر ســه میلیون و ششصد هزارتن 
در حال تولید است و عالوه بر بازارهای 
داخلی، در صادرات شمش به بازارهای 
دور و نزدیک جهانی تجربه هایی موفق 

داشته است.  شــرکت فوالد خوزستان 
همواره متعهد بــه کیفیت و خدمت به 
مشتری بوده و دریافت گواهینامه های 
 سیســتم مدیریت کیفیــت موید این 

واقعیت است.

  ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 ISO 27001:2005
 ISO 10015:1999
 ISO 50001:2011

شرکت فوالد خوزستان
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اخذ مجوز محیط زیست آنومالی D19 تا پایان سال
نوریان در گفت وگو با ماین نیوز خبر داد:

استفاده از فاینانس اروپایی در پروژه های چادرملو

مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی 
چادرملو ابراز 
امیدواری کرد که 
محیط زیست تا 
قبل از پایان سال 
جاری مجوز الزم 
برای فعالیت در 
آنومالی D19 را 
صادر کند.

 محمود نوریــان درباره آخریــن وضعیت 
واگذاری آنومالی D19 بــه چادرملو اظهار 
کرد: قرار است شرکت چادرملو با مشارکت 
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در آنومالی 
D19 فعالیت های معدنی را آغاز کنند و در 
همین راســتا نیز نامه نگاری های موردنیاز 
انجام شــده و وزارتخانه نیز بــا این موضوع 
موافقت های اولیه را داشته است. وی افزود: 
تنها مجوز محیط زیســت باقی مانده است 
کــه در این زمینه نیز محیط زیســت تا حد 
زیــادی موافقت خــود را اعالم کــرده و در 
آخرین مراحل کارشناســی و نظردهی در 

این زمینه است.
نوریان ابراز امیدواری کرد که تا قبل از پایان 
سال جاری محیط زیست نظر نهایی خود را 

درباره فعالیت در آنومالی D19 اعالم کرده 
و مجوز الزم را بــرای فعالیت در این منطقه 

صادر کند.

D19 ذخیره 100 میلیون تنی   
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
در پاســخ به این ســوال که برآورد ذخیره 
آنومالی D19 چقدر است؟ گفت: برآوردهای 
اولیه حاکی از وجود ذخیــره 100 میلیون 
تنی ســنگ آهن در این منطقه است اما در 
ابتدای فعالیت در این منطقه باید اکتشافات 
تکمیلی صورت بگیرد. از سوی دیگر ذخیره 
این منطقه در عمــق 150 متری زمین قرار 
دارد و به همین دلیل حجــم باطله برداری 
بسیار زیاد خواهد بود. یک سری اکتشافات 

قدیمی نیز در این منطقه انجام شده است اما 
به اکتشافات بیشتری نیاز داریم.

وی درباره محیط زیســت ایــن منطقه نیز 
گفت: قطعــا بعد از دریافــت مجوز محیط 
زیســت، اقدامــات الزم را جهــت حفــظ 
محیط زیست منطقه در حین فعالیت های 
معدنی انجــام خواهیــم داد و حدود نیمی 
 از آنومالــی نیز جزو مناطق حفاظت شــده 

محیط زیست است.

   استارت سرد فوالد چادرملو تا پایان 
سال

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
در پاســخ به ســوال دیگــری در خصوص 
آخریــن وضعیت پــروژه فــوالد چادرملو 

نیز گفــت: امیدواریم تا پایان ســال جاری 
اســتارت ســرد این پروژه زده شود. ضمن 
 اینکه پیشــرفت پروژه هم اکنــون حدود

97 درصد است.

   اســتفاده از فاینانــس اروپایی در 
پروژه های چادرملو

نوریان در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر 
اینکه برنامه چادرملو در فضای پســاتحریم 
چیســت؟ نیز توضیح داد: امیدوار هستیم 
با رفع تدریجی تحریم ها و حل مشــکالت 
بانکی بتوانیم در پروژه هــای آتی چادرملو 
از فاینانس اروپایی اســتفاده کنیم اما فعال 
برنامه ای برای مشــارکت با شــرکت های 

خارجی نداریم.

استخراج بيش از 
۱۱ميليون تن سنگ 
آهن در چادرملو
طی ۱۰ ماهه امسال، بالغ بر 
۱۱ ميليون و 4۵8 هزار تن 
سنگ آهن با متوسط عيار 
آهن )Fe( معادل ۵۵.3 درصد 
در مجتمع معدنی چادرملو 
استخراج شد. از اين ميزان 
سنگ آهن، بيش از 7 ميليون 
و ۲88 هزار تن کنسانتره 
با عيار )Fe( حداقل 67.۵ 
درصد و ۵۱8 هزار تن سنگ 
 )Fe( آهن دانه بندی با عيار
متوسط 6۱ درصد استخراج 
شده است. همچنين طی 
همين مدت بالغ بر ۲ ميليون 
و ۱۰۵ هزار تن گندله آهن در 
مجتمع گندله سازی اردکان 
توليد شده است. شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو 
از شرکتهای پيشگام در 
تکميل زنجيره توليد، 
ساالنه بخشی از توليدات 
مواد اوليه )سنگ آهن( 
خود را در واحدهای توليد 
گندله اردکان و شرکت های 
فوالدی وابسته، به محصول 
نهايی فوالد تبديل می کند 
و مابقی را به فوالد مبارکه 
اصفهان، فوالد خوزستان، 
فوالد خراسان، فوالد کاوه 
جنوب کيش و فوالد ايرانيان 
سيرجان ارسال می کند. 
قرار است در آينده نزديک 
با بهره برداری از کارخانه 
فوالد ثامن اردکان، ۱ ميليون 
تن به ظرفيت توليد فوالد 
در شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو افزوده شود.

امروزه در اکثر 
کشورهاي 

پیشرفته جهان 
سیستم هاي 

ناوبري تجهیزات 
به عنوان ابزاري 
قدرتمند جهت 
نظارت، ردیابي و 
مدیریت ناوگان 
تجهیزات مورد 
استفاده قرار 

مي گیرند

به منظور افزایش راندمان نظارت و عملیات استخراج 
ســنگ آهن در معدن چادرملو، ســامانه هوشمند 
راهبری ماشــین آالت عملیاتی )دیس پچینگ( در 
مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو راه اندازی شــد. 
غالمرضا صحرایــی اردکانی مدیر معــدن چادرملو 
ضمن اعالم این خبر افزود: امروزه در اکثر کشورهاي 
پیشــرفته جهان سیســتم هاي ناوبري تجهیزات به 
عنــوان ابزاري قدرتمنــد جهت نظــارت، ردیابي و 
مدیریت ناوگان تجهیزات مورد استفاده قرار مي گیرند. 
اینگونه سیســتم ها با نمایش موقعیــت و عملکرد 
تجهیزات لحظه به لحظه روي نقشه رقومي در مرکز 
کنترل، ردیابي و اطالعات آن پردازش می شود. وی 
گفت: با توجه به اینکه قسمت عمده اي از تصمیمات 
اخذ شده توسط مدیران اجرایي به نوعي به اطالعات 
مکانــي و توصیفي ناوگان تجهیزات مرتبط اســت، 
لذا طراحي و اجراي سیســتم مدرن جهت نمایش و 
کنترل این وســایل به منظور تصمیم گیري سریع و 

برنامه ریزي مدون بسیار ضروري است.
مدیر معدن ســنگ آهن چادرملو با اشاره به اینکه با 
نصب و راه اندازی این سیســتم، راندمان ایمنی 5 تا 
15 درصد افزایش و هزینه های عملیاتی نیز به همین 
میزان کاهــش می یابد، از دیگر مزایــای نصب و راه 
اندازی ســامانه هوشــمند راهبری ناوگان عملیات 

معدن را موارد زیر اعالم کرد:

  کنترل آنالین و لحظه اي ناوگان تجهیزات.
  حفظ ســابقه مســیر و وضعیت تجهیزات و ثبت 

گزارشات مورد نیاز.
  محاسبه گزارشات مختلف میزان کارکرد و عملکرد 
تجهیزات مانند مدت زمان روشن، خاموش، حرکت، 

توقف و مسافت طي شده.
  کنترل ورود و خروج به محدوده هاي قابل تعریف 

و محاسبه کارکرد نسبت به محدوده.
  گزارش عملکرد و آنالیز رفتاري اپراتور.

  ارتبــاط دو طرفه متني و صوتــي مرکز مدیریت 
ناوگان با تجهیزات ناوگان.

  امکان اعمال برنامه نگهــداري و تعمیرات بر روي 
ناوگان تجهیزات.

  داده کاوي، بهینه سازي و توزیع هوشمند ناوگان.
صحرایی یادآوری کرد: تمامی عملیات برنامه نویسی 
و نصب تجهیزات سخت افزاری این سامانه هوشمند 
توسط یک شرکت داخلی و گروهی از جوانان خالق و 

نوآور ایرانی انجام شده است.

بهره برداری از سامانه هوشمند راهبری ناوگان عملیات در معدن چادرملو
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

رقابت ایران و عمان در صادرات کرومیت
 عالقه مند به معدنکاری در ایران و استفاده از تجربه ایران هستیم

 )Gulf Triangle Group( مدیرعامل و قائم مقام رئیس گروه عمانی گلف ترینگل
ایــران را رقیب عمان در زمینه صادرات کرومیت توصیف کرد و گفت: گروه گلف 
ترینگل ظرفیت تولید ماهانه 3 تا 5 هزار تن کرومیت دارد. یونس االمری در عین 
حال قوانین کشور عمان را در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی انعطاف پذیر و 
مناسب خواند. خبرنگار ماین نیوز با یونس االمری، مدیرعامل و قائم مقام رئیس 

گروه عمانی گلف ترینگل گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:
   درباره گلف ترینگل توضیح دهید؟

ما شرکت معدنی و صادراتی در زمینه کرومیت هستیم و کرومیت خود را نیز به 
چین و هند صادر می کنیم. جالب اینجاست بدانید که ایران نیز معادن کرومیت 
زیادی دارد و کرومیت خود را نیز به چین و هند صادر می کند که از این بابت ایران 

در واقع رقیب ما محسوب می شود.
   ظرفیت تولید معدن کرومیت گروه چقدر است؟

ظرفیت تولید ما ماهیانه بین 3 تا 5 هزار تن اســت و معدن نیز در شــمال عمان 
قرار دارد.

   شرکت های ایران عالقه مند به معادن عمان چگونه می توانند در این 
کشور سرمایه گذاری کنند؟

من با تعدادی از شرکت های ایرانی در این زمینه صحبت کردیم و آنها عالقه مند به 
حضور در معادن عمان هستند و فکر می کنم بهترین حالت تشکیل جوینت ونچر 
و مشارکت برای حضور در معادن عمان است. ایران در صنعت معدنکاری تجربه 

زیادی دارد و می تواند کمک زیادی به توسعه بخش معدن عمان کند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:
تناقض موجود در گزارش های مالی فوالدی ها و سنگ آهنی ها

شرکت های سنگ آهنی نباید بهره مالكانه پرداخت کنند
محمود نوریــان مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو گفت: کاهش ســه درصدی قیمــت گندله، 
کمکی به حل مشــکالت حاکم بر شرکت های فوالدی 
نمی کند. محمود نوریان گفت:  شــرکت های ســنگ 
آهنی نباید بهره مالکانه پرداخت کنند، بلکه آنچه باید 
از ســوی این شــرکت ها به دولت پرداخت شود صرفا 
حقوق دولتی است. مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو با تاکید بر اینکه حق انتفاع بر مبنای درصدی 
از قیمت کنسانتره تعریف شــده است و کاهش قیمت 
گندله تغییری در این مبلغ حاصل نمی کند افزود: این 
درحالی است که شرکت های سنگ آهنی در مواجهه با 
کاهش قیمت سنگ آهن، همچنان باید رقم ثابتی را به 
عنوان حق انتفاع پرداخت کنند. او درخصوص تناقض 
موجود در گزارش های مالی فوالدی ها و ســنگ آهنی 
ها گفت: سال گذشته قراردادی با فوالدی ها داشتیم که 
به موجب آن قیمت گندله به تناسب افزایش یا کاهش 

قیمت شمش، تغییر می کرد. 
به طور مسلم تا زمانی که شرکت های فوالدی بار سنگ 
آهن را از شــرکت های ســنگ آهنی حمل می کنند، 
باید پایبند این قرارداد باشــند ؛ مگــر آنکه قصد توقف 
بار را داشته باشند. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو با اشاره به این مطلب که : کاهش سه درصدی 
قیمت گندله، کمکی به حل مشکالت حاکم بر شرکت 
های فوالدی نمی کندگفت : ما معتقدیم در قیمت گذاری 
محصوالتمان باید تابع شــرایط بازار باشیم و به صورت 
دســتوری عمل نکنیم. به گونه ای که براساس شرایط 
بازار اگر قادر بــه فروش کاالی خــود نبودیم مبادرت 
به کاهش قیمت محصوالت تولیــدی خود کنیم، اما با 
وجود تقاضا در بازار، دلیلی بر کاهش قیمت ها به صورت 

دســتوری وجود ندارد. نوریان خاطرنشان کرد: در واقع 
با واگذاری اموال و دارایی های ایمیدرو در پی خصوصی 
ســازی، این نهاد دولتی از منابع مالی الزم برای اجرای 
طرح های توســعه ای خود برخوردار نبود. از این رو بر 
آن شــد که با عدم تمدید پروانه بهره برداری و دریافت 
هزینه حق مالکانه درآمدهایی را برای خود تعریف کند. 
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو معتقد 
است: جمیع عوامل یادشده به ویژه اختصاص 50 درصد 
از درآمد چادرملو به بهره مالکانه، سبب شد قیمت سهام 
چادرملو با کاهش مواجه شود و سهامداران این شرکت 
خسارات بسیاری متحمل شوند. او افزود: البته با وجود 
تمامی ســختی های ناشی از سلب پروانه بهره برداری و 
گنجاندن بهره مالکانه در بودجه 92، این مجموعه تا به 

امروز توانسته است به تمامی تعهداتش عمل کند.

کاهش سه 
درصدی 

قیمت گندله، 
کمکی به حل 

مشکالت حاکم 
بر شرکت های 
فوالدی نمی کند
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مدیرعامل شرکت ســنگ آهن مرکزی ایران 
در بافق با شایعه خواندن تعطیلی این معدن به 
دلیل رو به اتمام بودن ذخائر آن، به شناســایی 
1.7 میلیارد تن ذخیره معدنی در منطقه بافق 
اشاره کرد و از اجرای طرح  های اکتشافی برای 
دســتیابی به ذخائر جدید در این معدن خبر 
داد. محمدجواد عســگری در خصوص آینده 
این شرکت با توجه به رو به اتمام بودن ذخیره 
معدن مذکور، اظهار کرد: البته دغدغه ی آینده 
سنگ آهن مرکزی و اتمام ذخیره این معدن از 
سال 1348 یعنی از آغاز بکار این معدن وجود 
داشته است ولی اگر از آن زمان تاکنون مدیریت 
شهری به خوبی عمل کرده بود و واحدهایی که 
خوراک خود را از این معدن تامین می  کردند، 
حق پدرانه خود را در قبال آن انجام داده بودند، 
امروز شــاهد تک محصولی بودن معدن بافق 
نبودیم. وی معتقد اســت که تمام مشــکالت 
امروز مجموعه معدن ناشــی از تک محصولی 
بودن بوده است در حالی که مسئوالن گذشته 
می  توانســتند با تکمیل چرخــه تولید فوالد، 
ارزش افزوده خوبی را بــه محصول این معدن 
بدهند. البته از سال 1391 تاکنون برنامه  هایی 
برای خروج از این وضعیت، تدوین و اقداماتی 
نیز انجام است و هدف از این بازدید نیز آشنایی 
بیشــتر خبرنگاران با این فعالیت  ها بوده است. 
وی، یکــی از علل عدم تحقق ســریع اقدامات 
توسعه  ای این شرکت معدنی تاکنون را دولتی 
بودن آن دانســت و گفت: با واگذاری معدن به 
بخش خصوصی یعنی صندوق بازنشســتگان 
فوالد ایران، برنامه  ها و طرح  های شرکت سرعت 
بیشتری به خود گرفته و خوشبختانه اقدامات 
خوبی نیز در این رابطه از جمله ایجاد طرح  های 
جوار معدنی ماننــد طرح  های آگلومره و حتی 

تولید فوالد در دستور کار قرار گرفته است.
این مســئول با شایعه خواندن تعطیلی معدن، 
به اقدامات صورت گرفته بــرای افزایش عمر 
این معدن، گفــت: با اقدامات صورت گرفته در 
زمینه باطله برداری و اصالحات صورت گرفته، 
خوشــبختانه 10 میلیون تن بــه ذخیره این 
معدن اضافه شده و در حالی که اگر این اقدامات 
انجام نمی شد عماًل شــاهد تعطیلی معدن در 
شــهریور امســال بودیم. این معدن برای 15 
ســال آینده ذخیره خواهد داشت. وی با اشاره 
به اجرای طرح  های اکتشافی برای دستیابی به 
ذخائر جدید، ادامــه داد: طبق مطالعات انجام 
شــده تاکنون نزدیک به 38 آنومالی آهن دار با 
ذخیره ی بالغ بر 1.7 میلیارد تن ســنگ آهن 
در این منطقه شناســایی و اکتشاف شده که 
با پیگیری   هــای صورت گرفتــه 2 آنومالی به 
ظرفیت 20 میلیون تن از ایمیدرو به سنگ آهن 
مرکزی واگذار شده است. عسگری همچنین از 
تفاهم نامه  ای بین این معدن با معدن چادرملو 
برای اســتفاده 50-50 از ذخیره حدوداً 100 
میلیون تنی آنومالی D19 خبــر داد و گفت: 
امیدواریم که با رفع مشکالت زیست محیطی 

برنامه بلندمدت 
سنگان،  نياز به توسعه 
خطوط ريلی دارد
 برنامه توسعه سنگان 
دستيابی به ۱7.۵ ميليون 
تن کنسانتره و ۱۵ ميليون 
تن گندله در افق چشم انداز 
۱4۰4 است که برای انتقال 
اين توليدات به کارخانه های 
فوالد،  نيازمند توسعه 
خطوط ريلی هستيم. علی 
صديقی فر مدير مجتمع 
سنگان با اعالم مطلب فوق، 
افزود: با تحقق برنامه ياد 
شده عالوه بر تامين مواد 
اوليه کارخانه های فعلی 
فوالد همچون فوالد مبارکه، 
خوزستان و ذوب آهن، طرح 
های جديد مانند فوالدهای 
7 گانه استانی و ... نيز از 
توليدات سنگان،  بهره 
مند می شوند.  وی ادامه 
داد: برای تامين خوراک 
کارخانه کنسانتره و گندله 
نياز به 4۰ ميليون تن مواد 
اوليه معدنی است که در 
اين خصوص برنامه های 
کوتاه مدت و بلندمدت در 
دست اقدام است.  صديقی فر 
درباره قيمت سنگ آهن گفت: 
واقعيت اين است که قيمت 
سنگ آهن داخلی در کارخانه 
های سنگ آهن در مقايسه با 
شرکت های خارجی انحراف 
زيادی ندارد و حتی اين 
قيمت ها در درون بنگاه قابل 
کاهش هم هست .

مدیر مجموعه کوبینگ چغارت بافق گفت: با استقرار سیستم 
کوبینگ در چغارت، ساالنه 3 میلیارد تومان در هزینه حمل و 
نقل سنگ آهن بافق صرفه جویی می شود. مجید خدابخشی 
در بازدید خبرنگاران استان یزد از بخش های مختلف مجموعه 
سنگ آهن ایران با اشاره به استقرار سیستم کوبینگ خشک 
در این مجموعه اظهار داشت: موادمعدنی پس از استخراج به 
قسمت کوبینگ خشک منتقل می شــود که در این بخش، 
سنگ ها از نظر شیمیایی و فیزیکی تغییر می کنند و به وسیله 

یک سرند طبقه بندی و جداسازی می شوند.  وی عنوان کرد: 
کوبینگ، عیار سنگ را تا 10 درصد افزایش داده و باطله های 
آن را از رده خارج می کند کــه این امر به میزان قابل توجهی 
از حمل ســنگ های باطله و فاقد ارزش جلوگیری می کند. 
خدابخشی خاطرنشان کرد: این اقدام ساالنه بالغ بر 3 میلیارد 
تومان از هزینه های حمل و نقل ســنگ آهن را کاهش داده 
و صرفه جویی صــورت می گیرد. وی یادآور شــد: کوبینگ 
چغارت، ساالنه ظرفیت خردسازی، جداسازی و طبقه بندی 

بالغ بر 6.5 میلیون تن ســنگ آهن را داراســت و با همکاری 
شرکت روســی و با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد تومان ایجاد 
و راه اندازی شده است. مدیر مجموعه کوبینگ چغارت بافق 
ادامه داد: استفاده از این روش، عمر معدن را افزایش می دهد 
و سبب می شود ساالنه 20 تا 25 درصد سنگ باطله کمتری 
به چغارت حمل شــود. وی افزود: این طــرح برای 20 نفر در 
بافق اشتغال زایی کرده و عالوه بر هزینه حمل و نقل در هزینه 
های دیگر معدنی نیز صرفه جویی قابل توجهی ایجاد می کند.

صرفه جویی 3 میلیارد تومانی در هزینه حمل سنگ آهن

عسگری خبر داد:
ذخیره رو به اتمام سنگ آهن مرکزی

واگذاری دو آنومالی جدید به سنگ آهن مرکزی

این منطقه شــاهد بهره بــرداری از این معدن 
باشیم. وی، خطوط قرمز این معدن را طرح  های 
توسعه  ای و نیروی انســانی آن خواند و گفت: 
خوشــبختانه در حالی که در بسیاری از معادن 
کشور شاهد تعدیل نیرو هستیم حتی یک نفر در 
این معدن بیکار نشده و عالوه بر این نیز یک هزار 
و 848 نفر از ســال 91 تاکنون در مشاغل ثابت 
این معدن، به کار گمارده شــده  اند. وی با بیان 
اینکه 95 درصد از نیروهای مشغول به کار این 
معدن بومی هستند و تنها برخی نیروها به دلیل 
پیمانکاران غیر بومی، غیر یزدی هستند، گفت: 
در صورتی که به دلیل باطله برداری احتیاج به 
تقلیل نیروهای معدنی بشود قطعاً از نیروها برای 
اشتغال در طرح  های جوار معدنی بهره خواهیم 
گرفت. این مســئول با اشاره به طرح  های جوار 
معدنی بافق خاطرنشان کرد: طرح گندله سازی 
معدن با هدف تولید ســالیانه پنج ملیلون تن 
گندله با ســرمایه گذاری 187 میلیون یورو به 
مدت 36 ماه از ابتدا به گروه مشترک پیمانکاری 

واگذار شد.
وی ادامــه داد: البته با توجه به ضعف عملکرد و 
مشکالت فنی پیمانکار، در اقدامی خلع ید شد 
و با شــرکت کوبه استیل ژاپن به عنوان سرمایه 
گذار خارجــی و پیمانکاران داخلــی، قرارداد 
جدید منعقد شــد. امیدواریــم در مدت زمان 
تعیین شــده برای طرح، شاهد راه  اندازی طرح 
با تجهیزات نوین و روز دنیا باشــیم. عسگری با 
اشاره به پیشرفت 26 درصدی طرح و پیگیری 
برای تامین سرمایه خارجی از طریق یوزانس، 
ابراز امیدواری کرد که طرح در نیمه دوم ســال 
1397 راه  اندازی شود. به گفته وی، طرح مذکور 
به طور مستقیم اشتغالزایی 700 نفر و به صورت 
غیرمستقیم برای 1700 نفر ایجاد شغل خواهد 

کرد. مدیرعامل سنگ اهن مرکزی ایران در مورد 
طرح فوالد سازی این شــرکت نیز اظهار کرد: 
این طرح با انتخاب پیمانکار با ســرمایه  گذاری 
404 میلیارد یورو، از حدود یک ســال و چهار 
ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به 
مهلت 9 ماهه تا یکساله برای تامین فاینانس از 
طریق آورده پیمانکار در حال انجام است.طرح 
فوالد سنگ اهن مرکزی اشتغال مستقیم برای 
1800 نفر و به طور غیرمســتقیم 6000 نفر را 

فراهم خواهد کرد.
عسگری در مورد سئوالی در مورد خام فروشی 
مواد معدنی از ســوی این شرکت تصریح کرد: 
این شرکت 100 درصد تامین کننده واحدهای 
داخل کشور برحسب وظیفه است و تنها مازاد 
تولید را برای تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز به 
دیگر کشورها صادر می  کند. وی، دبارهمطالبات 
این معــدن از کارخانجات داخلــی نیز گفت: 
مطالبات این معدن بــه ذوب آهن اصفهان که 
در ســال 84 معادل 470 میلیارد تومان بوده 
با پیگیری  هــای صورت گرفتــه کاهش یافته 
و در طرح  هــای جوار معدنی ســرمایه گذاری 
شــده و مطالبات دیگر واحدهایی که از سوی 
این معدن تامین خوراک می  شــوند نیز تقریباً 

صفر شده است.
عسگری در مورد سئوالی دیگر مبنی بر رقابت 
این شرکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی 
نیز تاکید کرد: سنگ آهن مرکزی به هیچ وجه 
رقیب سرمایه گذاران بخش خصوصی در بافق 
نیست بلکه در راســتای تامین زیرساخت  های 
برای حضور ســرمایه  گذاران در این شهرستان 
فعالیت می کند و بــه یقین فرش قرمز زیر پای 
آنها می گســتراند. وی با اشاره به تداوم اجرای 
طرح شــبکه فاضالب بافق از سوی این شرکت 

معدنی، نگرانی شــهروندان بافقــی در مورد 
تعطیلــی این طرح را بی مــورد خواند و گفت: 
شــرکت دارای قرارداد بیع متقابل 35 ساله با 
شرکت ابفای کشور است. این مسئول با اشاره 
به سرمایه گذاری 10.5 میلیارد تومانی در حوزه 
بهداشــت و درمان شهرستان بافق و همچنین 
اجرای طرح پارک وحشــی بافقی، عنوان کرد: 
ساخت راه دسترسی به دشــت حسن آباد در 
وهله اول برای تامین آب مورد نیاز سنگ آهن 
بافق و تامین خوراک از آنومالی D19  و در وهله 
دوم ساخت راه ارتباطی استانهای جنوب شرق 
کشور به استانهای شمالی به طول 55 کیلومتر 
در دســت اقدام اســت. وی، ایجاد پست 150 
مگاواتی بــرای طرح  های توســعه  ای، مطالعه 
ایجاد نیــروگاه خورشــیدی 10 مگاواتی که 
قابلیت ارتقا به 100 مگاوات را داراست و مطالعه 
یک نیروگاه 500 مگاواتی در شهرســتان بافق 
را از دیگر اقدامات در دســتور کار این شرکت 

معدنی بیان کرد.
عســگری اظهار کرد: ماشین آالت و تجهیزات 
این معدن را بعضاً با عمری 40 ســاله به لحاظ 
شرایط و اقدامات نگهداری بسیار کارآمد خواند 
و افزود: نوسازی تجهیزات به تدریج و برحسب 
نیاز انجام می شود. عســگری در مورد موضوع 
پرداخت حق انتفــاع 470 میلیارد تومانی این 
معدن، طرح این موضوع را در مورد این معدن از 
ابتدا اشتباه دانست و گفت: با توجه به واگذاری 
معدن به بخش خصوصی در تاریخ 91.7.21، 
این معدن در زمره ایــن قانون قرار نمی  گیرد و 
رای صادره ابطال شده است. این مبلغ به اضافه 
600 میلیارد تومان افزایش ســرمایه ناشی از 
سود معدن، اکنون به ذخیره سرمایه برای سنگ 

آهن تبدیل شده است.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

ثابت خبر داد:
 پنل ایران در کنفرانس متال بولتن قوی برگزار شد

مدیر فروش شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان خبر داد که در آینده 
نزدیک با توسعه های زیر ســقف ظرفیت تولید این کارخانه به حدود 

یک میلیون تن خواهد رسید.
محسن ثابت اظهار کرد: کمبود نقدینگی فوالدسازان معضل فعلی این 
صنعت اســت که امیدواریم بانک ها در این زمینه مساعدت الزم را به 
شــرکت های فوالدی بکنند. خبرنگار ماین نیوز با محسن ثابت، مدیر 
فروش شــرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان گفت وگویی انجام داده که 

متن آن به شرح زیر است:

   آیا در حاشیه نوزدهمین کنفرانس آهن وفوالد متال بولتن 
در دبی مذاکراتی داشتید؟

بــه این دلیــل کــه کارخانه آهــن و فوالد غدیــر ایرانیــان جدید 
اســت و تکنولــوژی آن میدرکس اســت و االن کمبــودی در حوزه 
 تکنولــوژی نداریــم، نیــاز خاصی به نوســازی تجهیــزات و بهبود

تکنولوژی نداریم.
بیشــتر مذاکرات ما در حاشــیه کنفرانس مباحــث تجاری و فروش 
محصول بود که با وضعیت فعلی ســنگ آهن و قیمــت قراضه و بازار 
خــراب معدنی ها، ما هم که آهن اســفنجی از گندله تولید می کنیم، 

تحت فشار قیمتی قرار داریم.
مشکل اصلی فوالدسازان در شرایط کنونی کمبود نقدینگی است که 
باعث شده در خرید آهن اسفنجی هم دچار مشکل شوند. اگر مشکل 
دادن اعتبارات فوالدســازان توسط سیســتم بانکی حل شود، قطعا 

شرایط بهتری را می توانیم شاهد باشیم.

   آهن و فوالد غدیر ایرانیان چه طرح های توسعه ای دارد و 
برای صادرات چه برنامه ای دارد؟

برای توسعه زیرسقف کارخانه در حال برنامه ریزی هستیم و در آینده 
نزدیــک ظرفیت تولید کارخانه را به حدود یــک میلیون تن خواهیم 
رساند. صادرات هم بخشــی از نگرش ما از گذشته تاکنون بوده است. 
تاکنون هم به عنوان تولیدکننده آهن اســفنجی لیدر این حوزه برای 
صادرات بوده ایم. افرادی هم که به ما مراجعه می کنند، به خاطر همان 

صادرات قبلی ما بوده است.
منتها قیمت و اقتصادی بودن شــرایط بازرگانی جزو مســائلی است 
که باید حل شــود. در حال حاضر با خارجی ها نمی توانیم در این مورد 

کنار بیاییم.
 اگر فــوالد از حالــت رکود خارج شــود، قطعــا به بــازار صادراتی 
برمی گردیــم و بخشــی از تولیــد خــود را به صــادرات اختصاص 
 خواهیــم داد و البتــه در ابتــدا تامیــن نیــاز داخلــی الویــت ما 

خواهد بود.
در پایــان همچنین از زحمــات مجموعه ماین نیوز تشــکر می کنم 
که در هر شــرایطی به صنعت و بخش معدن کشــور کمک می کند و 
امیدواریــم همه بتوانند با کنار رفتن رکــود و کمک هایی که بانک ها 
 باید بــه تولیدکننــدگان بکننــد، روزگار بهتر از امــروز را در آینده

نزدیک ببییند.

البته بنگاه های 
معدنی در زمینه 
افزایش بهره وری 
خود در مسائل 
درون بنگاهی 

موفق عمل 
کرده اند و حتی تا 
25 درصد نیز در 
این حوزه شاهد 
کاهش هزینه ها 

بوده ایم. اما 
هزینه های خارج 

از بنگاه مانند 
هزینه های حمل 
و نقل به بخش 

سنگ آهن ضربه 
می زنند

   ارزیابی شــما درباره وضعیت فعلی بازار سنگ آهن 
چیست؟ 

 شرایط بازار شرایط خوبی نیست. پیش بینی ها در میان مدت و 
کوتاه مدت رشد قیمت ها را نشان نمی دهد و به همین دلیل نقاط 
مرتبط با ســرمایه گذاری و مشتریان ما برای فروش محصوالت 
معدنی وضعیت چندان مســاعدی ندارند. به ویژه در شــرایط 
پساتحریم نیاز داریم که وضعیتمان را در بازارهای جهانی بهبود 
ببخشیم و این نشســت ها عمدتا مقدمه ای است برای آشنایی 
بیشتر با بازارهای بین المللی و شناساندن ایران و دانستن نقاط 
و ضعف خودمان در مقایســه با رقبای دیگــر. در حال حاضر در 
وضعیت ارزیابی هستیم، چرا که نه بازار جذابیت گذشته را دارد و 
نه هنوز موسسات و شرکت های ایرانی آمادگی الزم را برای ارائه 

پروژه هایشان و حضور حرفه ای در بازار بین الملل دارند.
   وضعیت سنگ آهن ایران در بازارهای صادراتی چطور 

است؟
ما در حوزه صادرات برمبنای اســتراژی های انجمن سنگ آهن 
کارها را جلو می بریم. تامین سنگ آهن داخلی و صادرات دو هدف 
پیشروی معدنکاران سنگ آهن است. باید بتوانیم حضور و برند 
بهتری در بازارهای صادراتی داشته باشیم. بخشی از سنگ آهن ما 
با عیار باال و هزینه تولید و حمل پایین همچنان مزیت صادراتی دارد 
اما با یک حاشیه سود کمتر نسبت به قبل. بنابراین مزیت صادراتی 
ما در حوزه سنگ آهن کامال از بین نرفته است. باید همین سهم را 

از بازار جهانی حفظ کنیم. 
ما دو مسیر موازی را برای توسعه بخش معدن پیشرو داریم. یکی 
تامین و تکمیل زنجیره فوالد و دیگری صادرات سنگ آهن. اتفاقی 
که در ایران رخ داده است، تغییرات عمده در نوع محصول صادراتی 
بخش سنگ آهن است. به این ترتیب که صادرات سنگ آهن از 24 
میلیون تن در سال 2013 به 20 میلیون تن در سال قبل رسید. ما 
در سال 2013 صادرات کنسانتره نداشتیم و کل صادرات سنگ 
آهن مربوط به فاین و المپ بود. در ســال 2014 صادرات فاین و 
المپ به 20 میلیون تن و صادرات کنسانتره به 500 هزار تن رسید. 
امسال هم در حوزه فاین و المپ کاهش زیادی در صادرات داریم 
و صادرات این بخش به حدود 11 میلیون تن رسیده است اما در 

عوض صادرات کنسانتره باالی 2 میلیون تن شده است.
بنابراین صادرات تجمعی سنگ آهن در سال جاری بین 13 تا 14 
میلیون تن پیش بینی می شود. با وجود افت 80 درصدی قیمت 
ســنگ آهن، تولید و صادرات ما چنین افتی نداشته است. این 
نشان دهنده مزیت ایران در حوزه سنگ آهن است. ضمن اینکه 
قبال متوسط عیار صادراتی ما به چین 53 تا 62 بود اما با شرایط بازار 
االن این رقم عمدتا 60 درصد شده است. سال آینده ادامه کاهش 
صادرات فاین و المپ و در عوض دو برابر شدن صادرات کنسانتره 

نسبت به سال جاری پیش بینی می شود.
در مورد گندله هم دو عامل باعث خواهد شد تا واردات سال آینده 
ما کاهش یابد. یکی اینکه پروژه های گندله سازی فوالد مبارکه، 
ایمیدرو و گل گهر به تدریج وارد مدار خواهند شــد. پیش بینی 

می شــود تا شهریور سال آینده دستکم 5 میلیون تن به ظرفیت 
تولید گندله کشــور افزوده شود. از سوی دیگر با توجه به کاهش 
تولید فوالد، مصرف گندله نیز در کشــور کاهش خواهد یافت و 
در نتیجه احتماال با مازاد تولید گندله و کاهش شدید واردات این 
محصول مواجه خواهیم شد و به این ترتیب بازار داخلی گندله به 

تعادل نسبی می رسد.
   سیاست افزایش تولید سنگ آهن استرالیا را چطور 

ارزیابی می کنید؟
براساس اســتراتژی سنگ آهن، در بهترین شــرایط سهم ما از 
بازار صادراتی سنگ آهن جهان می تواند به 1.8 تا 2 درصدبرسد. 
رسیدن به چنین سهمی نیازمند توسعه بخش معدن است. این 
ســهم با توجه به مزایایی که ایران دارد قابل دسترسی است. اگر 
بتوانیم در مراحل مختلف بهینه ســازی کنیم، بهره وری معادن 
را باال ببریم و هزینه های تولید را کاهش دهیم تحقق این هدف 

امکان پذیر است.
البته بنگاه های معدنی در زمینه افزایش بهره وری خود در مسائل 
درون بنگاهی موفق عمل کرده اند و حتی تا 25 درصد نیز در این 
حوزه شاهد کاهش هزینه ها بوده ایم. اما هزینه های خارج از بنگاه 
مانند هزینه های حمل و نقل به بخش سنگ آهن ضربه می زنند. 
این هزینه ها هم قدرت رقابت ما در حوزه صادرات کاهش می دهند 
و هم برای مصرف داخل ســنگ آهن نیز هزینه ها را باال می برند. 
در بخش هزینه های بندری و حمل و دریایی و همچنین راه آهن 
نیز مشکالت زیادی داریم. راه آهن االن به هیچ عنوان برای بخش 
خصوصی معدن مزیت ندارد و نیاز به سرمایه گذاری جدی در این 
زمینه برای افزایش خطوط ریلی و خدمات دهی بهتر داریم. االن 
با زیرساخت فعلی حتی اگر حق سیر را 50 درصد هم کاهش بدهند 
که با توجه به هزینه های نگهداری امکان پذیر نیست، عمال باز هم 

راه آهن اقتصادی نخواهد بود.
   بازارهای جدیدی برای صادرات سنگ آهن ایران پیدا 

شده است؟
وقتی از سهم 1.5 درصد سنگ آهن ایران از بازار جهانی صحبت 
می کنیم یعنی در بهترین حالت باید 20 تا 25 میلیون تن صادرات 
داشته باشیم. ترکیه می تواند یکی از بازارهای جدید صادرات سنگ 
آهن ایران باشد که تا حدودی مصرف سنگ آهن نیز دارد. می توانیم 
بخشی از نیاز سنگ آهن کشورهای عربی منطقه را تامین کنیم 
و بخشی از کنسانتره پرعیار ما قابلیت صادرات به هند، چین، کره 
جنوبی و ژاپن را دارد. حفظ بازارهای صادراتی و بازاریابی مجدد 
استراتژی انجمن سنگ آهن ایران است و در همین راستا قصد 
داریم سنگ آهن ایران را از حالت تک مشتری داشتن خارج کنیم. 
البته اینقدر درگیر مسائل داخلی مانند حقوق دولتی، جرایم اضافه 
برداشت و .. هستیم که توان سازمانی مجموعه انجمن سنگ آهن 
آن هم در این شرایط بحرانی وقت و انرژی زیادی را از ما گرفته است. 
شرایط سیاسی به سمت بهبود پیش می رود اما به نظر می رسد 
سرعت بیشتری را در داخل نیاز داریم و دیگر نمی شود با مدل های 

گذشته کارها را پیش برد.

پیش بینی دو برابر شدن صادرات کنسانتره ایران در سال آینده
غرقی در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

بازار کنسانتره پرعیار ایران در شرق آسیا

 عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران پیش بینی کرد که صادرات سنگ آهن دانه  بندی ایران 
)فاین و المپ( در سال آینده باز هم کاهش یابد اما در عوض صادرات کنسانتره سنگ آهن ایران به دو برابر سال جاری افزایش یابد.  

سجاد غرقی اظهار کرد: امسال صادرات سنگ آهن دانه بندی ایران به حدود 11 میلیون تن و صادرات کنسانتره سنگ آهن نیز به 
حدود 2 میلیون تن خواهد رسید. به این ترتیب مجموع صادرات سنگ آهن کشور در سال جاری به 13 تا 14 میلیون تن می رسد. وی افزود: 

در استراتژی سنگ آهن ایران که از سوی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران )آیروپکس( تدوین شده کسب سهم 1.5 
تا 2 درصدی از بازار جهانی سنگ آهن هدف گذاری شده است. خبرنگار ماین نیوز با سجاد غرقی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:
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هند قرار بود بابت بدهی خرید نفت از ایران 45 درصد 
آن را به روپیه پرداخت کند و براساس قرار داد فروش 
2.5 میلیون تــن ورق فوالدی به ایران به ارزش 2.5 
میلیارد دالر مدنظر قرار گرفــت، اما بی نظمی آنها 
در تامین ورق،ایــران را مصمم به جایگزینی در این 

زمینه کرد.

انتظار می رود شــایعه فسخ قرارداد عرضه ورق تخت 
هند به ایران به زودی به حقیقت مبدل شود، زیرا طرف 
ایرانی به تازگی نحوه پرداخت پول نفت صادراتی برای 
قراردادهای جدید و قدیمی را تغییر داده است. ایران 
و هند در چارچوب قرار دادی در ســال 2014 توافق 
کردند شرکت اس تی سی این کشور، بخشی از بدهی 

های نفتی هند به ایران را بــا صادرات فوالد به ارزش 
برابر با 2.5 میلیــارد دالر برای عرضه 2.5 میلیون تن 
ورق فوالدی تخت جبران کند. براساس این گزارش، 
معامله مزبور ناقض تحریــم ها هم نبود، زیرا هند 45 
درصد پول نفت خریداری شده از ایران را باید به روپیه 
)واحد پول این کشور ( به جمهوری اسالمی پرداخت 
می کرد که برای واردات کاال از جمله فوالد به کار رود 
و 55 درصد باقیمانــده نیز قرار بود پس از اجازه غرب 
در دسترس ایران قرار گیرد. طرف ایرانی ماه گذشته 
میالدی )ژانویه( اعالم کرد: عرضه ورق فوالدی تخت 
توسط طرف هندی منظم نیست، در حالی که هند باید 
در سال اول قرار داد یک میلیون تن ورق تخت تحویل 

ایران مــی داد. برپایه این گزارش، هند تا ســپتامبر 
2015 )10 شــهریور تا 9 مهر( حدود 450 هزار تن 
ورق فوالدی تحویل داده بود و ایران هم پس از توافق 
هسته ای و لغو تحریم ها هند را تهدید کرد که قرارداد 

را فسخ می کند.
جمهوری اسالمی به تازگی اعالم کرد نحوه پرداخت 
قبلی نیز دیگر ســندیت ندارد و هند باید بدهی نفتی 
6 میلیارد یورویی خود را در مدت 6 ماه تســویه کند 
و گفته می شــود علت بی میلی ایران بــه ادامه این 
قرارداد، همخوانی نداشتن کیفیت ورق تخت هندی 
با اســتانداردهای ایران اســت. اکنون ایران به دنبال 
جایگزینــی برای تامیــن ورق تخت از هند اســت و 

فوالدسازان داخلی ســعی دارند این کمبود را جبران 
کنند. آمارها حاکی است، ســال گذشته حدود 2.5 
میلون تن فوالد کشور صادر شد و امسال انتظار می رود 
با صدور سه میلیون تن فوالد برای نخستین بار رکورد 
صادرات در این بخش شکسته شود . کشورهای ایتالیا، 
اســپانیا، کره جنوبی، ارمنستان، قطر، عراق، امارات، 
افغانســتان، تایلند، پاکســتان، عمان، تاجیکستان، 
آذربایجــان و ترکمنســتان از واردکننــدگان فوالد 
ایران در ســال جاری هستند. همچنین شمش فوالد 
کشورمان به بازار کشورهای اردن، هند، تایلند، ترکیه، 
پاکستان، ترکمنستان، بنگالدش، عمان و امارات راه 

یافته است. 

عملكرد نامطلوب هند در تامین ورق فوالدی
براساس قرارداد

مدیرعامل شرکت گیت اینوستمنت دلتا )Gate Investment delta( از زیرمجموعه های 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با اشاره به برنامه این شرکت برای در اختیار گرفتن یک معدن 
سنگ آهن در عمان گفت: اگر دولت عمان همکاری الزم را در این زمینه با ما داشته باشد، قصد 
داریم سنگ آهن استخراج شده از این معدن را پس از فراوری در داخل عمان به مصرف رسانده و یا به ایران و 
سایر کشورها صادر کنیم. عباس دعاگویی در حاشیه نخستین کنفرانس و نمایشگاه معدنکاری و مواد معدنی 
عمان شرکت گیت اینوستمنت دلتا را بازوی تامین قطعات و ماشین آالت و همچنین بازاریابی محصوالت 
گل گهر در خارج از کشور عنوان کرد و گفت: با وجودی که قرار است به زودی تحریم ها برطرف شوند و شاید 
از این نظر فعالیت شرکت هایی مانند ما کاهش یابد، اما مدیریت جدید گل گهر تاکید کرده که شرکت های 
زیرمجموعه گل گهر همچنان نیازمندی ها و مایحتاج خود را با اولویت از طریق شرکت گیت اینوستمنت 
دلتا تامین کنند. وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که بعد از رفع تحریم ها مجموعه گل گهر مجددا بتواند 
با گندله سازی عظیم واقع در صحار عمان همکاری کند. خبرنگار ماین نیوز با عباس دعاگویی، مدیرعامل 

شرکت گیت اینوستمنت دلتا گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

   ابتدا درباره شرکت گیت اینوستمنت 
دلتا توضیح بفرمایید و اینکه این شرکت 

در چه حوزه ای فعالیت می کند؟
من 5 سال اســت که در عمان هستم. طبق نظر 
هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
شــرکت گیت اینوســنت دلتا به عنوان یکی از 
زیرمجموعه های گل گهر تاســیس شد و نقش 
اصلی آن فروش برخــی از محصوالت گل گهر و 
همچنین خرید قطعات و ماشین آالت موردنیاز 
برای شرکت و زیرمجموعه های آن مانند جهان 
فوالد سیرجان، گهر روش، گهر ترابر، توسعه آهن 
و فوالد و ... اســت. با وجود تحریم ها، توانستیم 
نیازهای گل گهر را تامین کنیم، به ویژه در زمینه 
تامین قطعات و ماشین آالت و انتقال ارز توانستیم 
کمک زیادی به مجموعه گل گهر بکنیم؛ بنابراین 
شرکت گیت اینوسنت دلتا 100 درصد متعلق به 
گل گهر است و شــرکت گل گهر بعد از بررسی 
چندین کشــور جهت راه اندازی دفتر در نهایت 

عمان را برای انجام این کار انتخاب کرد.
   وضعیت کار و قوانین سرمایه گذاری در 

عمان چطور است؟
یکــی از بهترین راه هــا برای تامیــن مایحتاج 
شرکت های ایرانی به ویژه در زمان تحریم، ایجاد 
دفاتر در کشــورهای خارجی است. شرکت های 
ایرانی بیشــترین دفاتر خود را در کشــورهای 
عمان، امارات و ترکیه تاسیس کرده اند. در عمان 
هم چون ارتباط بین این کشــور و ایران بســیار 
خوب است، بدون موانعی که بعضا در کشورهای 
دیگر برای ایران ایجــاد می کنند، می توان اینجا 
امورات را با ســرعت باال انجام داد. ما به نیابت از 
گل گهر با شرکت های خارجی قرارداد می بندیم 
و کاالها را به صورت غیرمســتقیم به ایران حمل 
می کنیم. مسائل ارزی را نیز به همین شکل حل 
می کنیم. در واقع بازویی برای توســعه گل گهر 
هســتیم. اگر بحث تحریم کامل برچیده شود و 
امکان خرید و عقد قرارداد در داخل کشور فراهم 
شود، نقش شــرکت های خارجی مانند ما کمتر 
می شود اما شــرکت های بزرگ معموال همواره 

به اصطالح جای پایی را برای خــود در خارج از 
کشور نگه می دارند. شــرکت نفت، فوالدسازان 
و پتروشــیمی ها نیز چنین اســتراتژی دارند. 
مدیرعامل جدید گل گهر هم وضعیت شــرکت 
گیت اینوســتمنت را بررسی کرده است و از دید 
ایشــان کار این مجموعه باید ادامه یابد و حتی 
ایشــان تاکید کردند که کار را توســعه بدهیم و 
اولویت خرید شرکت های زیرمجموعه و فروش 
و بازاریابــی خارجی آنها از طریق این شــرکت 

انجام شود.
   وضعیت کشــور عمان را از نظر معدنی 

چطور ارزیابی می کنید؟
عمان در مجموع کشــور غنی از معدن نیست. 
بیشتر معادن این کشور در حوزه سنگ تزئینی 
و ســاختمانی هســتند. حتی با وجود صادرات 
گچ و آهک، از ایــران واردات گچ و آهک دارند. ما 
بازدیدی هم از چند معدن سنگ آهن کوچک این 
کشور داشتیم و متوجه شدیم که خیلیی ابتدایی 
برداشت می کنند و حتی بعضا اصول معدنکاری 
را رعایت نمی کنند. معادن سنگ آهن این کشور 
هم ذخیــره و هم عیار پایینی دارنــد و عیار این 
معادن بین 35 تا 45 درصد اســت. ما یک معدن 
را شناسایی و تقاضا کردیم که به ما واگذار کنند. 
هنوز پیگیری هــای آن را انجام می دهیم. معدن 
در حدود فاصله 3 ساعتی با مسقط پایتخت عمان 
قرار دارد. کارشناسان ما چند مرحله از این معدن 
بازدید و گمانه زنی کردند و گزارش مطالعه فنی 
اقتصادی آن را هم تهیه کردند. ذخیره 45 تا 50 
درصدی برای فراوری مناســب است. اگر بخش 
معدنی دولت عمان همکاری خوبی می کردند، 
تاکنون این پروژه را به بهره برداری رسانده بودیم. 
برنامه ما این است که ســنگ آهن این معدن را 
فراوری کرده و ســپس در داخل عمــان و یا در 
بازارهای صادراتی و از جمله ایران بفروشیم. در 
منطقه صحار نیز یک گندله سازی بسیار بزرگ 
وجود دارد که در آن کنســانتره تبدیل به گندله 
می شــود. این کارخانه ابتــدا در اختیار واله بود 
اما بعدا 80 درصــد آن را آمریکایی ها خریداری 

کردند و بعد از تحریم ها نیز ارتباطشــان را با ما و 
مجموعه گل گهر قطع کردند. قبال مدیرعامل گل 
گهر با مدیرعامل واله در برزیل بر ادامه همکاری 
تفاهم کردند اما وقتی آمریکایی ها این کارخانه 
گندله سازی را خریدند و ما در لیست تحریم قرار 
گرفتیم، دیگر اجازه همکاری دوجانبه را ندادند، 
وگرنه ما می توانیم در تامین کنسانتره آنها و حتی 
دریافت گتدله از آنها همکاری داشــته باشــیم. 
به هرحال ما با شرکت های زیادی در اروپا، هند، 
روســیه و چین همکاری داریم و فروش و خرید 

خود را منحصر به یک شرکت نمی کنیم.
   در اختیار گرفتن معدن سنگ آهن عمان 

هم اکنون در چه شرایطی قرار دارد؟
یک ســری مجوزهای اولیه برای اکتشاف برای 
ما صادر شد اما روی محدوده معدن سنگ آهن 
هنوز توافقی نکردیم. ما حداقل 20 کیلومترمربع 
می خواهیــم، در حالــی که آنهــا روی حدود 6 
کیلومترمربع تاکید دارند که این میزان مساحت 

اصال اقتصادی نیست.
   شــرکت های عمانی مانند الموارید نیز 
بعضا وارد بخش معدنی ایران شده اند و حتی 
بخشی از سهام سرب و روی مهدی آباد را 
هم گرفته اند. نظر شما در این باره چیست؟

ارتباط شرکت های عمانی با ایران خوب است. ما 
هم از برخی شرکت های عمانی دعوت کردیم و از 
گل گهر نیز بازدید کردند. برخی از شرکت های 
عمانی آماده سرمایه گذاری در ایران هستند. یکی 
از این شــرکت ها که قبال هم اعالم آمادگی کرده 
بود، هلدینگ کنوز است که قرار بود در کیش در 
زمینه اســتخراج گاز با ایران همکاری کند. در 
دولت قبل این شرکت خیلی تالش کرد تا قرارداد 
مربوطه امضا شود اما در زمان امضای قرارداد به 
یکباره ایــران کار را متوقف کرد و به عمان اجازه 
حضور در این پروژه را نداد و به همین دلیل آنها نیز 
بسیار گله مند هستند. یک گروه لبنانی-عمانی نیز 
قصد دارد در کرمان یک هتل بزرگ احداث کند 
و 2.5 هکتار زمین نیز گرفته است. عمانی ها اگر 
بدقولی نبینند، قطعا آماده سرمایه گذاری در ایران 

هستند. عمانی ها بارها به ما گفته اند که چرا ایران 
محصوالت موردنیاز ما مانند مواد غذایی را تامین 
نمی کند و ما مجبور می شویم محصوالت موردنیاز 
خود را از کشورهای دیگر بیاوریم. عمانی ها بسیار 
به ایرانی ها عالقه مند هستند و این فرصت مناسبی 
را برای همکاری فی مابین ایجاد کرده است. اتاق 
بازرگانی مشترک دو کشور نیز حدود یک سالی 
می شود که راه افتاده و هیات هایی نیز از دو کشور 
بازدید کرده اند. عمان در حال حاضر سه منطقه 
آزاد و بنــدر صحار، دقم و صاللــه دارد که روی 
توسعه آن سرمایه گذاری سنگینی کرده است. 
البته در بین این سه مجموعه، بندر و منطقه آزاد 
صحار پیشرفت بیشتری داشته است. ما خودمان 
در منطقه صحار زمینی برای فراوری سنگ آهن 
کرایه کردیم که البته هنوز مورد اســتفاده قرار 

نگرفته است.
نظر شــما درباره نخســتین کنفرانس 

معدنکاری و مواد معدنی عمان چیست؟
این رویداد جزو اولین نمایشگاه های معدنی و مواد 
معدنی عمان بود و نمی شد خیلی انتظار باالیی از 
آن داشت. بازار عمان بازار کوچک و معادن آن نه 
چندان غنی است اما عمان در حال توسعه است 
و زیرساخت های آن در حال شکل گیری بوده و 
قرار است کارهای بزرگتری در این کشور صورت 
بگیرد. عمان بعد از عربســتان و یمن بزرگترین 
کشور حاشــیه خلیج فارس است و از بسیاری از 
کشــورهای کوچک خلیج فارس بزرگتر است. 
هم اکنون فرصت خوبی به وجود آمده که ایران 
بتواند حجــم تبادالت تجاری خــود را با عمان 
افزایش دهد. شــاید بتوان گفــت 95 درصد از 
کاالهای مصــرف موردنیاز عمانی هــا وارداتی 
اســت و ایران می تواند ســهم باالیی از این نیاز 
را تامین کند. عمــان حتی بنتونیت و دولومیت 
موردنیاز خــود را نیز وارد می کنــد. باید از این 
فرصت اســتفاده کنیم و اجازه ندهیم همانطور 
که بازارهایی مانند عراق، افغانســتان و منطقه 
قفقاز را رقبای دیگر بدست آوردند، بازار عمان را 

نیز به آنها واگذار کنیم.

برنامه گل گهر برای فراوری سنگ آهن عمان
دعاگویی در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

آمادگی گل گهر برای تامین کنسانتره گندله سازی عمان

ما يک معدن را شناسايی و 
تقاضا کرديم که به ما واگذار 
کنند. هنوز پيگيری های 
آن را انجام می دهيم. معدن 
در حدود فاصله 3 ساعتی 
با مسقط پايتخت عمان 
قرار دارد
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شرکت سالزگیتر 
آلمان یک 

تولیدکننده 
محصوالت 

فوالدی 
است و اکثر 

تولیدکنندگان 
محصوالت 

فوالدی دارای 
دپارتمان 
صادرات 

محصوالت و 
تامین مواد اولیه 

هستند. این 
شرکت در ایران 
از سال ها پیش 
فعال بوده است 
و برای صادرات 

محصوالت فوالد 
مبارکه به عنوان 
یک تریدر بسیار 
قوی عمل کرده 

است

کرباسیان:
هدف  تولید 18 میلیون تني فوالد تا پایان امسال محقق نمی شود

 ایران با تولید 16.11 میلیون تن فوالد یکي از بزرگترین تولیدکنندگان 
خاورمیانــه و چهاردهمین تولیدکننده فوالد در دنیا اســت. اینها را 
آمارهاي انجمن جهاني فوالد بعد از بررســي فعالیت فوالدسازان دنیا 
در سال 2015 در رابطه با ایران نشان مي دهد. اما تولید ایران در حالي 
در سال گذشــته میالدي کمي بیش از 16 میلیون تن بوده است که 
کارشناسان عقیده دارند بعد از اجراي برجام مي توان به افزایش تولید 
فوالد ایــران امیدوار بود. این امیدواري در حالــي در رابطه با افزایش 
تولید فوالد ایران وجود دارد که رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به 
دامپینگ چین و همچنین نبود تقاضا در بازار داخلي شرایط تولید را 
تا پایان سال جاري چندان امیدوارکننده نمي بیند.  مهدي کرباسیان 
در رابطه با میزان تولید تا پایان امســال مي گوید: رکود حاکم در بازار 
و کندي کار ســاختمان سازي و پروژه هاي عمراني و مشکالتي از این 
دست باعث شده است واحدهاي تولیدکننده فوالد از حجم تولیدات 
خود بکاهند که در نهایت همه اینها موجب شده است که ما به رقم 18 
میلیون تن که براي امسال پیش بیني کرده بودیم نرسیم. کرباسیان 
در ادامه با تاکید بر این نکته که »دلیل این اتفاق نیز این نیســت که ما 
ظرفیت این میزان تولید را نداریم«، مي گوید: اگر امسال مي توانستیم 
مساله گندله را با تکیه به واردات حل کنیم شاید به تولید 21 میلیون تن 
هم دست پیدا مي کردیم، اما مساله اصلي اینجاست که ما بازار مصرف 
براي این میزان تولید نداریم. حال با در نظر گرفتن ظرفیت واقعي تولید 
فوالد در کشــور که بر اساس گفته هاي کرباسیان و دیگر کارشناسان 
چیزي بین 21 تا 24 میلیون تن اعالم مي شود، این سوال مطرح است 
که جایگاه واقعي صنعت فوالد ایران در دنیا کجاســت؟ این سوال در 
شــرایطي مطرح مي شود که به گفته کارشناســان، ایران از باالترین 
مزیت هاي ممکن در تولید فوالد برخوردار است. منابع عظیم سنگ 
آهن، انرژي، دسترســي به آب هاي آزاد خلیج فارس و اقیانوس هند، 
هزاران نیروي تحصیل کرده در رشته هاي فني و مانند اینها از جمله 
مزیت هایي هستند که یک کشور مي تواند شانس دارا بودن تمام آنها 
با یکدیگر را داشته باشد. آنطور که گزارش هاي سازمان زمین شناسي 
آمریکا نشان مي دهد ایران 2 میلیارد و 700 میلیون تن ذخیره سنگ 
آهن دارد که خلوص آهن آن یک میلیارد و 500 میلیون تن است. در 
کنار این حجم عظیم از مواد اولیه معدني، دارا بودن بزرگترین ذخیره 
گازي جهان از دیگر مزیت هایي است که مي تواند هزینه انرژي براي 
تولید فوالد را بسیار کاهش دهد. در کنار این دو مزیت طبیعي، وجود 
هزاران فارغ التحصیل در رشته هاي مهندسي مرتبط با صنعت فوالد، 
نیروي کار متخصص، سابقه اي بیش از 40 سال در تولید فوالد و مانند 
اینها نیز از جمله مواردي هستند که سوال یاد شده را با جدیت بیشتري 
همراه مي کنند. با تمام این تفاسیر سوال یاد شده همچنان بر جاي خود 
باقي است. این سوال زماني جدي تر به نظر مي رسد که کشوري مانند 
اوکراین با تولید ســاالنه حدود 27 میلیون تن فوالد که اختالف کمي 
با ظرفیت تولید فوالد ایران دارد، در جایگاهي باالتر از ایران ایســتاده 
است. اما چگونه ممکن است کشوري با دارا بودن مزیت هاي طبیعي و 
تکنیکي کافي، تا کنون نتوانسته است رشدي متناسب با پتانسیل هاي 
خود داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال ناگزیر مقایسه اي میان ایران 
و سایر تولیدکنندگان فوالد پدید مي آید. یک کارشناس صنعت فوالد 
در پاســخ به این سوال مي گوید: اگر به صورت تئوري به جریان تولید 
فوالد در ایران نگاه کنیم مي بینیم که ایران با ذخیره سنگ آهن باالیي 
که دارد، گاز فراوان و ارزان، سابقه اي 45 ساله در تولید فوالد و همچنین 
نیروي انساني زیاد و متخصص؛ دست کم باید هم سطح کشوري مانند 
کره جنوبي قرار بگیرد اما در عمل چنین اتفاقي رخ نمي دهد و به جاي 
اینکه کشورهایي مانند روســیه و اوکراین نگران تولیدکننده هاي ما 
باشند، این ما هســتیم که بابت فعالیت هاي آنان و عملکرد تولیدي و 
صادراتي آنها نگران هستیم. به عقیده رضا زائرحیدري اصوال ایران با 
دارا بودن امتیازهایي که به آنها اشاره شد، باید کمترین هزینه تولید را 
در زمینه فوالد داشته باشــد اما در واقعیت این قیمت هاي تمام شده 
باالهستند که توان رقابت را چه در بازار داخل و چه در بازارهاي خارجي 

از تولیدکننده داخلي مي گیرد.

 )Salzgitter( مشاور و نماینده شرکت سالزگیتر
آلمان کیفیت محصوالت فوالدی کارخانه هایی 
مانند فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فوالد 
خوزستان را بسیار باال توصیف کرد و گفت: محصوالت این 

کارخانه ها در قلب اروپا متقاضیان زیادی دارند. علیرضا معظم 
افزود: فوالدسازان در حال رنج بردن شرایط کنونی هستند 

و این یک معضل جهانی است و چاره ای نیست، جزء اینکه 
فوالدسازان انعطاف به خرج بدهند و تاکتیک صادرات را اجرا 

کنند. خبرنگار ماین نیوز با علیرضا معظم، مشاور و نماینده 
شرکت سالزگیتر گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح 

زیر است:

   در ابتدا درباره شرکت سالزگیتر توضیح بفرمایید 
و اینکه این شرکت در چه حوزه ای فعالیت می کند؟

در ابتدا باید بگویم که من از پرســنل قدیمی فوالد مبارکه 
و بازنشســت فوالد مبارکه هستم. آخرین سمت من بعد از 
اینکه 5 ســال مدیر صادرات فوالد مبارکه بودم، به دعوت 
مدیرعامل وقت فوالد مبارکه )آقای اسالمیان( به دفتر آلمان 
فوالد مبارکه رفتم. وظیفه من در این دفتر ارتقای سازمان 
بود و قرار بود دو ســال در این دفتر حضور داشته باشد که 
مدت آن تمدید شد و به 5 سال رســید. پس از بازگشت از 
دفتر آلمان، به دستور مدیرعامل وقت فوالد مبارکه )مرحوم 
رجایی( مشاور مدیرعامل شدم و این آخرین سمتم در فوالد 
مبارکه بود. بعد از جدایی و بازنشستگی از فوالد مبارکه، به 
دلیل عالقه به کار فوالد و صادرات فوالد فعالیت خود را در 
این عرصه ادامه دادم و هم اکنون به عنوان مشاور و نماینده 
شرکت ســالزگیتر آلمان در آلمان مشغول به کار هستم و 
توانســتنیم با راهنمایی مدیریت فــوالد مبارکه و مدیران 
قدیمی ماننــد آقایان عرفانیان، هراتی نیک، اســالمیان، 
رجایی و ابکاء روند صعودی را طی کنیم. باید بگویم که در 
منطقه، فوالدسازی در ایران حرف اول را می زند. ذوب آهن 
قدیمی ترین واحد فوالدسازی است و فوالد مبارکه هم در 
نوع خود بی نظیر اســت. یادم می آید زمانی که بازنشست 
شــدم و یک بار آقای هراتی نیک مرا در هواپیما دید که به 
سمت آلمان می رفتم، گفت که فوالد به گردن شما خیلی 
حق دارد و حاال که از کشــور می روید، از فوالد جدا نشوید. 
همین توصیه باعث شد تا در آلمان خریدهایی که برای دنیا 
از طریق سالزگیتر انجام می شود را به سمت ایران سوق بدهم 

تا از مواد اولیه ایرانی هم استفاده کنند.
   چه میزان محصول از ایران خریداری می کنید؟

در ســال قبل از فوالد خوزســتان بیــش از 280 هزار تن 
محصوالت تخت و طویل شــامل اسلب و بیلت گرفتیم. در 
واقع یک کارخانه ایرانی محصوالتش را به قلب اروپا صادر 
می کند. چرا کــه کیفیت محصول تولیدی فوالدســازان 
ایرانی اثبات شــده اســت. در قلب اروپا و در کشــورهایی 
مانند آلمان، اســپانیا، پرتغال و ایتالیا از ورق فوالد مبارکه 
استقبال می کنند. این حاکی از کیفیت فوالد مبارکه است 
که با کیفیت برخی از تولیدکنندگان دیگر برابری و رقابت 
می کند. خیلی از تولیدکنندگان خودشان تولیدکننده ورق 
هستند اما کمبود خود را از فوالد مبارکه تامین می کنند در 
حالی که می توانند این کمبود را از چین، اوکراین و روسیه 
نیز تامین کننــد اما از مبارکه تامیــن می کنند. امیدوارم 
فوالد مبارکه به مرحله ای برســد که جــواب منفی به این 

متقاضیان ندهد.
   وضعیت بازار جهانی فوالد هم که خراب است.

بله و همه فوالدســازان در حال رنج بردن از این شــرایط 
هستند. این یک معضل جهانی است و چاره ای نیست، جزء 
اینکه فوالدســازان انعطاف به خرج بدهند. تاکتیک خوبی 
اســت که صادرات را قطع نمی کنند. غیبــت در بازارهای 
منطقه حتی برای مدتی کوتاه ضربه مهلکی به شــرکت ها 
می زند و بازگشــت به بازارها هزینه سنگینی دارد. در این 
زمینــه مثالی بزنم در زمانی برای مدتــی صادرات فرش و 
منســوجات ایران را محدود کردند. بعــد از مدتی غیبت، 

در بازارهای جهانی دیگر نتوانســتیم جایگاه خود را در این 
حوزه بدست بیاوریم. برای فوالدسازان هم همینطور است. 
محصوالت تیرآهن، نبشــی، ناودانی و میلگرد ذوب آهن 
اصفهان در اسپانیا، پرتغال و کشورهای اروپایی واقعا رقابت 
می کرد و هر ماهه صادرات داشتیم اما االن دیگر آنطور نیست 
چون مدتی در صادرات وقفه افتاد. در مورد محصوالت تخت 
که فوالد مبارکه تولید بیشتر دارد، این محصوالت بازارهای 
متنوعی دارند و هنوز خیلی از بازارها را نشناخته و به آنها راه 
نیافته ایم اما به محض تست محصوالت فوالد مبارکه مانند 
کالف گرم و ســرد مرتبا برای این محصوالت درخواســت 
می آید و دیگر محصوالت مانند گالوانیزه، گالوانیزه رنگی و 

قلع اندود هم درخواست خرید داده می شود.
   شرکت سالزگیتر در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
شرکت سالزگیتر آلمان یک تولیدکننده محصوالت فوالدی 
اســت و اکثر تولیدکنندگان محصوالت فــوالدی دارای 
دپارتمان صادرات محصوالت و تامین مواد اولیه هســتند. 
این شرکت در ایران از سال ها پیش فعال بوده است و برای 
صادرات محصوالت فوالد مبارکه به عنوان یک تریدر بسیار 
قوی عمل کرده اســت. این شرکت فقط دنبال محصوالت 
باکیفیت اســت و به همین دلیل با فوالد مبارکه همکاری 
می کند. این شرکت در حوزه واردات فعال نبوده است، مگر 
اینکه محصولی در ایران تولید نشود و تقاضا از اروپا داشته 
باشد که آن را وارد می کند. سالزگیتر تولیدکننده محصوالت 
فوالدی تخت و لوله های سایز بزرگ برای پروژه های بزرگ 
است. این شرکت از فوالد خوزستان اسلب می گیرد تا از آن 
در کارخانه آلمان برای تولید ورق استفاده کند. همچنین 
نقش دیگر سالزگیتر به عنوان یک فاینانسور این است که 
محصــول را از فوالد مبارکه می خرد و با شــرایط خاص به 
خریداران می فروشد و مواد اولیه فوالد مبارکه را هم تامین 
می کند. پرداخت این شرکت نیز به فوالد مبارکه به صورت 
نقدی است تا کارخانه دچار کمبود نقدینگی نشود. یکی از 
وظایف سالزگیتر تامین مواد اولیه مشتریانش در سراسر دنیا 
است و یکی از منابع تامین این شرکت هم ایران است. تامین 
مــواد اولیه، تامین قطعات یدکی و ماشــین آالت و انتقال 

تکنولوژی هم از دیگر حوزه های فعالیت سالزگیتر است.

معظم در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

با سالزگیتر آشنا شوید

فوالد ایرانی در قلب اروپا متقاضی دارد
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حضور بخش 
خصوصی 
در تکمیل 

فعالیت های 
اکتشافی معادن 
استقبال می کند

جزئیات عملکرد غول معدنی در 2015
 حاشیه سود 60 درصدی ریوتینتو در بخش سنگ آهن!

 ریوتینتو امروز عملکرد سال 2015 خود را منتشر کرد.رشد 11 درصدی تولید 
و حمل سنگ آهن نسبت به سال 2014 و رسیدن آن به رقم 336 میلیون تن از 
جمله این عملکردها است. طبق گزارش، برنامه تولید 2016 سنگ آهن 350 
میلیون تن است )رشد 4 درصد(.طبق گزارش، بهای تمام شده سنگ آهن در 
ناحیه پیلبارا استرالیا برای این شرکت 14.9 دالر در تن شامل هزینه حمل تا 
بنادر صادراتی استرالیا است )FOB( و این شرکت از حاشیه سود فوق العاده 
60 درصدی در بخش سنگ آهن برخوردار است که می تواند با تداوم عرضه 
و کاهش قیمت ها، نسبت به حذف رقبا اقدام کند. مازاد عرضه سنگ آهن در 
سال 2015 از دالیل افت قیمت این ماده معدنی و تعطیلی و بیکاری کارکنان 
بخش معدن ایران بوده است. طبق آمارها، از 160 معدن سنگ آهن کشور، 
90 معدن غیرفعال یا نیمه فعال است و تنها در ناحیه سنگان، بیش از 2000 
نفر معدنکار بیکار شده اند. کاهش قیمت انرژی، کاهش ارزش پول استرالیا 
و کانادا، کاهش هزینه حمل و نقل از مواردی بوده است که منجر به کاهش 
هزینه ها در شــرکت ریوتینتو در سال 2015 شده و توانسته بحران کاهش 
قیمت های مواد معدنی را مدیریت کند. این در حالیست که معدنکاران ایران 

امکان بهره گیری از 3 مزیت فوق را ندارند.

 توصیه سهامدار 
  بزرگترین پروژه آهن مگنتیت شرق   استرالیا به ایران

 مدیرعامل شرکت کارپنتاریا )Carpentaria( که شرکت متبوعش 60 درصد 
از سهام بزرگترین پروژه آهن مگنتیت شرق استرالیا را در اختیار دارد، به ایران 
توصیه کرد بیشترین تمرکز خود را روی حوزه اکتشاف معادن متمرکز کند.

کویینتون هیل با اشاره به اینکه شرکت کارپنتاریا در زمینه اکتشاف ذخایر 
معدنی فعالیت می کند، افزود: پروژه آهن هاسونز بزرگترین کشف مگنتیت 
در شرق استرالیا محسوب می شــود که ما حدود 60 درصد از این پروژه را در 
اختیار داریم و این پروژه با فاصله تنها 60 کیلومتری از بروکن هیل به امکاناتی 
نظیر ریل، جاده، بندر و خط برق دسترسی دارد. ما استارت کار را در این پروژه 
از نوامبر 2012 زدیم و فکر می کنم بعد از انجام امور موردنیاز مانند تهیه گزارش 
توجیه فنی اقتصادی مورد تائید بانک و همچنین تهیه اسناد و مدارک الزم 
برای معدنکاری، آغاز تولید در این پروژه از اوایل سال 2018 رقم خواهد خورد. 
وی افزود: این منطقه از استرالیا تاریخ غنی و قدیمی در حوزه معدنکاری دارد 
و ما نیز حضور فعالی در اکتشافات و معدنکاری این منطقه داریم. ضمن اینکه 
عالوه بر سنگ آهن و آهن مگنتیت، در حوزه های قلع و تنگستن و طال و مس 
نیز فعالیت داشته و محدوده هایی را در اختیار داریم. او با اشاره به اینکه شرکت 
کارپنتاریا تاکنون تجربه فعالیتی در ایران نداشته است، در پاسخ به این سوال 
که توصیه شما به مسئوالن ایرانی برای توسعه صنعت معدنکاری این کشور 
چیست؟ توضیح داد: توسعه معدنکاری از حوزه اکتشاف آغاز می شود و من 
توصیه می کنم ســرمایه گذاری های بیشتری را به حوزه اکتشاف اختصاص 
دهید. تا جایی که می دانم ایران از نظر زمین شناســی کشور قوی محسوب 
می شود و دارای ذخایر گسترده معدنی است و این می تواند پتانسیل خوبی 
جهت انجام امور اکتشــافی در این کشور باشد. هیل اضافه کرد: ما خوشحال 
می شویم بتوانیم دانش فنی خود را با شرکای احتمالی ایرانی به اشتراک بگذاریم 
و بتوانیم از دانش آنها نیز استفاده کنیم. البته باید بگویم که در حال حاضر تمام 
فعالیت های شــرکت کارپنتاریا در استرالیا متمرکز بوده و ما فعالیتی خارج 
از اســترالیا نداریم. مدیرعامل شرکت کارپنتاریا در عین حال سال 2015 را 
برای صنعت معدنکاری سالی سخت توصیف کرده و سال 2016 را نیز سال 

سخت تری برای این صنعت پیش بینی کرد.

رئیس هیات عامل سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( از کشــف 300 نقطــه امیدبخش در 
جریان اجرای برنامه اکتشــافی 250 هــزار کیلومتر مربعی 

ایمیدرو خبر داد. 
مهدی کرباسیان در نشستی خبری افزود: 250 هزار کیلومتر 
مربع کار اکتشافی را شروع کردیم و در سال 1395در 20 استان 
25 پهنه را شــروع کردیم و تاکنون 300 محدوده امیدبخش 
معدنی را بدســت آورده ایم. وی گفت: در حوزه ســنگان 12 
هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی کردیم و تاکنون 76 محدوده 

امیدبخش در این منطقه پیدا کردیم. در نتیجه حدود 11 هزار 
کیلومترمربع از این منطقه آزاد می شود.

پوی همچنین خبر داد: در ســنگان عالوه بر سنگ آهن، یک 
ذخیره بزرگ روی هم کشــف کرده ایم. کرباسیان درباره سفر 
اخیر خود به افغانســتان و نتایج آن نیز گفت: در تفاهم نامه با 
وزارت معادن و پطرولیوم افغانســتان قرار شد مرز مشترک دو 
کشور را به عرض 40 کیلومتر مورد کارهای اکتشافی قرار دهیم. 
رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: ذخیره سنگ آهن منطقه 
سنگان از 900 میلیون تن به 1.2 تا 1.3 میلیارد تن رسیده است.

همكاری اکتشافی ایران و افغانستان در مرز مشترک
کشف 300 نقطه امیدبخش معدنی در کشور

 مدیر اکتشــاف ایمیدرو گفت: عملیات اکتشــاف در 25 پهنه 
معدنی کشور توسط ایمیدرو در حال اجراست.  علی اصغر زاده با 
بیان این مطلب اظهار داشت: ایمیدرو اکنون در مناطق مختلف 
کشور همچون سیستان و بلوچستان )سراوان(، خراسان رضوی 
)سنگان(، ایران مرکزی، ، گلستان، مازندران، فارس، کهکیلویه 
و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایالم، کردســتان، زنجان، 
آذربایجان غربی و شــرقی، خراســان جنوبی، اردبیل و گرگان 
مشــغول عملیات اکتشافی است که مســاحت این میزان کار 

اکتشافی به بیش از 250 هزار کیلومتر مربع می رسد.
وی ادامه داد: ایمیدرو با هدف دستیابی به ذخایر فلزی )مس، طال، 
سنگ آهن، سرب و روی، کرومیت، عناصر نادر خاکی، مولیبدن، 
آنتیموان، نیکل و غیره( و غیر فلزی )زغال ســنگ، فســفات، 
بوکسیت و بیتومین(، در مراحل مختلف اکتشافی از شناسایی 
و پی جویی پهنه های اکتشافی تا اکتشافات عمومی، تفصیلی و 
تکمیلی در محدوده های دارای پروانه، عملیات را ادامه می دهد. 

مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشــاره به پروژه های اکتشافی در حال 
اجرا از نظر نــوع ذخایر تصریح کرد: در »حوزه طال«، پروژه هایی 
در مناطق زرشوران، سیاه جنگل، کوه دم، تهم، گلوجه، نیکوئیه، 
هیرد، جانجا و غیره و در »حوزه آهن« نیز پروژه هایی در مناطق گل 
گهر، جالل آباد، سنگان، شیطور، آنومالی شمالی، زاغیا، آنومالی24 

و میشدوان در حال اجراست. 
وی افزود: پروژه های مربوط به »حوزه پلی متال« )مس ، نیکل، 
ســرب و روی( در مناطقی همچون میله انارک، سه برز، گردنه 
شیر، نخلک، شورچاه، توزگی و پروژه های مربوط به »حوزه زغال 
سنگ« در مناطق پروده 4، پروده شــرقی، کالشور، بلوک های 
A,B,C  گردنه ســر، چالو، امامزاده حسن و غیره پیش می رود. 
اصغر زاده خاطرنشــان کرد: ایمیدرو از حضور بخش خصوصی 
در تکمیل فعالیت های اکتشــافی معادن استقبال می کند و در 
صورت تمایل شرکت ها به ادامه انجام مراحل اکتشافی، حاضر 

به مشارکت است.

اصغرزاده خبر داد:
اکتشاف 2۵0 هزار کیلومترمربعی

اجرای عملیات اکتشافی 25 پهنه معدنی توسط ایمیدرو
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فوالد در دنیا فراز و نشیب هاي بسیاري داشته است، اتفاقات دهه گذشته 
و توسعه تولید فوالد در چین از صد میلیون تن به رقم عجیب و باورنکردني 
نزدیک به 860 میلیون تن باعث اتفاقات بسیار مهمي در این عرصه شد. 
تا دوره اي که چین رشــد اقتصادي دورقمي را تجربه مي کرد، تولیدات 
فوالدي این کشــور در داخل مصرف مي شد. اما کاهش این رشد و صدور 
100 تا 150 میلیون تن از تولید فــوالد چین به بازارهاي جهاني کاهش 
شدید قیمت هاي جهاني را به دنبال داشت. این روند طي دو سال گذشته 
آسیب بسیاري به فوالدسازان دنیا وارد کرده است، عالوه بر آن با کاهش 
ارزش روبل و سایر ارزهاي کشورهاي شمالي صادرات فوالد این کشورها نیز 
توجیه بیشتري پیدا کرد. براي مثال شرکت آرسلورمیتال به عنوان یکي از 
بزرگ ترین شرکت هاي تولید فوالد در گزارش جدیدي زیان خود در سال 
2015 را معادل 9/ 7 میلیارد دالر اعالم کرده که 4 برابر زیان سال 2014 
اســت. به عبارت دیگر بیش از 90 میلیون تن فوالدهاي تولیدي شرکت 
مذکور با نرخ روز ســهام به قیمت 3/ 6 میلیارد یورو )به اضافه بدهي ها( 
قابل خرید است. البته دولت چین به خاطر وضع تعرفه در اکثر کشورهاي 
دنیا علیه قیمت هاي پایین طي برنامه اي اعالم کاهش تولید کرده است. 
بنا به روایتي ظرفیت تولید در چین حدود یک میلیارد تن است. اطالعات 
مذکور نشــان مي دهد صنعت کشور نیازمند یک نقشه راه فوري و جدي 
اســت. روند تعطیلي واحدهاي کوچک فوالدي و زیان انباشته یا کاهش 
شدید سود شرکت هاي بزرگ به مصلحت شرایط اقتصادي کشور نیست. 

تصمیم گیري در حوزه فوالد کشور بدون توجه به اتفاقات مهم اخیر، قابل 
توجیه نیست.

1- براي حفظ وضع موجود بازار فوالد چاره اي جز اتخاذ تصمیم فوري و 
عاجل براي افزایش تعرفه فوالد وجود ندارد. طي ســال جاري حدود سه 
میلیون تن فوالد وارد کشور شــده و چیزي کمتر از آن موجودي انبارها 
است. اکثر کشورهاي با اقتصاد آزاد و عضو WTO اقدام به این امر کرده اند.

قابل توجیه نیســت براي کشــوري که در تحریم بوده و فشار اقتصادي 
زیادي تحمل مي کند فراتر از کشورهاي با اقتصاد آزاد عمل کنیم. حداقل 

میانگین تعرفه اي معادل 30 درصد مي تواند موثر باشد.
2- از توسعه واحدهاي کوچک فوالدي جلوگیري شود. در شرایط حاضر 
نرخ شــمش به 220 تومان رسیده اســت. این رقم چیزي حدود به ازاي 
هر کیلو 500 تومان کمتر از قیمت تمام شــده میانگین کشــور است که 
حداقل طي سال آینده هم ادامه خواهد داشت. حتي واحدهایي با ظرفیت 
اقتصادي 4 میلیون تن قادر به مقابله نیستند. در توسعه واحدهاي فوالدي 
باید تمرکز روي فوالدهاي ویژه و آلیاژي باشد؛ زیرا توسعه فوالد معمولي 
با توجه به احداث کارخانه هاي متعدد در حاشــیه خلیج فارس اقتصادي 

نیست.
3- در طرح هاي جدید باید شرکت هاي دولتي و خصوصي ملزم به انجام 
مناقصه هاي بین المللي باشــند. ترک تشریفات شاید در شرایط تحریم 
قابل توجیه باشد، ولي در شرایط فعلي جز افزایش قیمت طرح ها و فساد 
احتمالي هیــچ نتیجه اي ندارد. بانک مرکزي و بانــک ها باید الزام انجام 

مناقصه هاي بین المللي را در بازگشایي فاینانس مورد توجه قرار دهند.

4- پس از 4 دهه احداث واحدهاي فوالدي بجاست شرکت هاي خارجي 
ملزم به ایجــاد کارگاه هاي تولیدي براي ســاخت تجهیزات فوالدي در 
کشور شوند. این امر عالوه بر توسعه اشتغال در حین ساخت باعث انتقال 
تکنولوژي مي شود. اینکه به راحتي همچون 40 سال گذشته A تا Z یک 
پروژه را در اختیار آنان قرار دهیم، غیرعقالني اســت. کاري که بسیاري از 

کشورها همچون چین در خرید تجهیزات انجام دادند و موفق بوده اند.
5- وزارت صنایع باید نقشــه راه فوالد را متناســب با شرایط جهاني آن و 
سایر الزامات تهیه و به تصویب دولت برساند و سازماني را باید متولي حوزه 
معدن و فلزات کشور کرد. نداشتن یک مرجع تصمیم گیر باعث زیان هاي 

بسیاري در این زمینه شده است.

تاملي بر صنعت فوالد کشور
محمود اسالمیان / عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

تاسیس پرشین متالیک در چابهار
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم کرد:

دفاع سبحانی از قراردادهای فوالدی ایران با دانیلی

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان قراردادهای فوالدی ایران را با شرکت دانیلی ایتالیا در بهترین 
زمان دانست و گفت: در دوران رکود این پروژه ها ارزان تر تمام خواهد شد و مناسب ترین زمان 
برای سرمایه گذاری در عرصه فوالد همین االن است. بهرام سبحانی ارزش قرارداهای سه پروژه 
فوالدی با ایتالیا را 900 میلیون یورو اعالم کرد و اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور به اروپا چندین قرارداد به 
امضا رسید که سه قرارداد متعلق به کارخانه های فوالد مبارکه، فوالد سپید دشت و فوالد هرمزگان بوده 
اشت. او درباره انتقادات مطرح شده نسبت به قرارداهای منعقد شده در صنعت فوالد، گفت: درست است 
که بازار فوالد با رکود دست و پنجه نرم می کند و تقاضایی برای محصوالت تولیدی حتی دپوها نیست اما االن 

بهترین زمان سرمایه گذاری در صنعت فوالد است زیرا مطمئنا قیمت فوالد این نخواهد ماند.

با قیمت های فعلی 500 یورو می شود. همچنین 
برای سال 95 برنامه ریزی برای صادرات 2 میلیون 
تن فــوالد کرده ایم. مدیرعامل فــوالد مبارکه 
اصفهان با بیان اینکه ســرمایه گذاری در دوران 
کاهش قیمت ها ســودآور خواهد بــود، گفت: 
حاال که قیمت بســیاری از مواد معدنی کاهش 
پیدا کرده هر ساخت و ســازی می خواهد انجام 
شــود، از فوالد گرفته تا کاالهای مصرفی دیگر، 
مسلما در رکود این پروژه ها ارزان تر تمام خواهد 
شد و مناسب ترین زمان برای سرمایه گذاری در 
عرصه فوالد همین االن است و قراردادهای ایران 
با دانیلی ایتالیا در زمینه فوالد بر اساس منطق و 
در نظر گرفتن توجیه اقتصادی منعقد شده است. 
سبحانی تصریح کرد: به هر حال برای رسیدن به 
55 میلیون تن فوالد که در سند چشم انداز مورد 
نظر قرار گرفته بایــد ظرفیت های جدید ایجاد 
شــود و باید از همین االن به لحــاظ تکنولوژی 
صنعت فوالدمــان را ارتقا دهیم. او به مالحظات 
زیســت محیطی و بحــران آب در قرارداهــای 
فوالدی اشاره کرد و گفت: در این قراردادها اینها 
بررسی شده است و در قراردادهایی که مربوط به 
فوالدمبارکه بوده این تمهیدات را اندیشیده ایم 
چنان که فوالد هرمزگان در کنار آب اســت و به 
منابع آبی خلیج فارس دسترسی دارد. در واحد 
نوردسازی فوالد مبارکه هم پیش بینی های آن 
شده و آب چندانی مصرف نخواهد شد. سبحانی 
در ادامه توضیح داد: یک پروژه ما هم فوالد سپید 
دشــت بوده که در آن بهینه کردن تولید فرآیند 
اســلب به نورد گرم مطرح اســت و در خصوص 

مصرف آب آن پیش بینی  هایی کرده ایم. اما این 
جای امیدواری دارد کــه از این پس تولید فوالد 
با تکنولوژی های جدید صورت می گیرد و این در 
آینده برای صنعت داخلی فوالد سودآور خواهد 
بود. مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان درخصوص 
تاسیس شرکت پرشین متالیک در بندر چابهار 
نیز گفت: قرارداد همکاری بین ایران و ایتالیا که 
قرار است با شرکت ســرمایه گذاری خارجی و با 
مشارکت ایران تاسیس شود قرار است درزنجیره 
تولید از سنگ آهن تا فوالد متمرکز شود و . طبیعتا 
فرآوری ســنگ آهن برای گندله سازی احیای 
مستقیم با سرمایه گذاری خارجی خواهد بود. او 
با تاکید بر اینکه باید بیشتر متکی بر نگاه صادراتی 
برنامه ریزی کرد، گفت: بهتر است به جای اینکه 
مواد خام مان را از گاز طبیعی تا ســنگ آهن، به 
صورت خام صادر کنیم، اینها را به کارخانه آورد 
و تبدیل به محصولــی با ارزش افزوده باالتر کرد. 
این اظهارات در حالی است که پس از انعقاد این 
قراردادهای فوالدی نگرانی هایی درباره قرارداد 
همکاری 5.7 میلیارد دالری شــرکت دانیلی در 
حوزه فوالد ایران از سوی برخی مطرح شده است. 
برخی بر این باورند که در حال حاضر برای تولیدات 
و دپوی کارخانجات فوالد ایران تقاضایی نیست و 
سرمایه گذاری جدید در این حوزه سودآور نخواهد 
بود. همچنین برخی مالحظات مانند بحران آب 
و استانداردهای زیســت محیطی نادیده گرفته 
شــده در حالی که مدیرعامل فوالدمبارکه این 
ابهامات را رد کرد و سرمایه گذاری را از روی منطق 

اقتصادی دانست.

رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد افزود: معموال 
در دوران رکود بهترین فرصــت برای راه اندازی 
پروژه هاست زیرا به سرانجام رسیدن این واحدها 
زمان بر خواهد بود و چند سال طول خواهد کشید. 
در حقیقت حداقل برای ســاخت هر کدام از این 
پروژه ها سه چهار ســال زمان نیاز است و تا سه 
چهار سال آینده که این واحدها وارد مدار شوند، 

قطعا وضعیت بــازار و قیمت ها بهبود پیدا کرده 
است. سبحانی درباره مبادله فوالد ایران با ایتالیا 
گفت: حدود 70 درصد محصوالت فوالدمبارکه 
به اروپا صادر می شود و قسمت عمده ای از آن را 
به ایتالیا می فروشیم. برای امسال 1.5 میلیون تن 
برنامه صادرات داشتیم و تا پایان سال امیدواریم 
به این رقم خواهیم رسید که ارزش این صادرات 

واردات فوالد از هند در ازای بدهی های نفتی این کشــور و 
در شرایطی که با مازاد عرضه فوالد در ایران مواجه هستیم 
به تولید داخلی لطمه می زند. نبود توازن بین عرضه و تقاضا 
صنعت فوالد را با مشکل مواجه کرده و واردات محصوالت 
فوالدی از کشور هند نیز بر مشکالت موجود دامن می زند. در 
این بین کارشناسان فوالدی این اقدام هند را سیاستمدارانه 
و به منظور پیدا کردن بازار مصرف برای فروش محصوالت 
فوالدی خود عنوان می کنند که تنها منافع این کشور را تامین 
خواهد کرد. در واقع در شرایطی که دنیای فوالد با مازاد عرضه 
روبه رو اســت یافتن بازار مصرف و افزایش تقاضا راهکاری 

هوشمندانه برای کارخانه های فوالدی است و کشور هند 
نیز این سیاســت را برای فروش مازاد محصوالت خود در 

پیش گرفته که تنها منافع این کشور را تامین خواهد کرد.

   واردات؛ تیر خالص صنعت فوالد
واردات فوالد از کشــور هند منافع ایران را تامین نمی کند 
بلکه باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه های فوالدی در کشور 
خواهد شد. یک عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور نیز 
از واردات فوالد از کشور هند در ازای بدهی های نفتی به ایران 
انتقاد کرده و این اقدام را تیر خالصی برای صنعت فوالد کشور 

دانسته است. رضا شهرستانی اظهار کرده درحال حاضر بازار 
جهانی فوالد اوضاع مناسبی ندارد و شرکت های هندی با 
سوءاستفاده از این مسئله قصد دارند در ازای پول نفت، فوالد 
به ایران صادر کنند. شهرستانی گفته است: اگر دولت برای 
واردات فوالد در ازای پول نفت، تصمیم نهایی داشته باشد، 
این اقدام هیچ گونه منفعتی برای کشور ندارد و بهتر است 
پول نفت ایــران در همان جا باقی بماند. به گفته وی، تولید 
ساالنه شرکت های فوالدی دپو شده و در این شرایط واردات 
فوالد به نفع تولید داخل نیســت و باعث تعطیلی برخی از 

کارخانه ها خواهد شد.

انتقاد فوالدسازان از واردات محصوالت فوالدی از هند
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

با توافق ایران با 
6 قدرت جهان و 
لغو تحریم هاي 

بین المللي، 
شرکت هاي 

بزرگي مشتاق 
ورود به بازار 
ایران هستند 

موسس و مدیرعامل شرکت World Steel Dynamics که از بزرگترین شرکت هاي تحلیل بازار فوالد است، چشم انداز صنعت فوالد 
در ایران و جهان را بررسي کرد. پیتر مارکوس، موقعیت ایران از نظر رشد تقاضاي فوالد در آینده را براي سرمایه گذاري مناسب 

دانست، اما 10 پیش شرط براي تحقق آن اعالم کرد. به اعتقاد وي، رشد تقاضاي فوالد، دسترسي ارزان به سنگ آهن و معادن زغال 
سنگ، قیمت تمام شده پایین، شفافیت در معامالت خرید و فروش مواد خام، خدمات و محصوالت فوالد و... از جمله این شروط است. مارکوس 
معتقد است با لغو تحریم ها علیه ایران شرکت هاي بزرگي مشتاق ورود به بازار ایران هستند. در چند دهه گذشته کاهش شدید مصرف فوالد 
و به دنبال آن افت قیمت هاي محصوالت فوالدي و معدني، فوالدسازان سراسر جهان را با مشکل مواجه کرده است که از جمله آن مي توان به 
مشکالتي که در سال هاي 2001 یا 2008 رخ داد، اشاره کرد. این اتفاق با دو تفاوت عمده در سال 2014 نیز نمود پیدا کرد و دره مرگ جدیدي را 
براي فوالد و مواد اولیه آن ترسیم کرد. این دو تفاوت عمده عمق و گستره این اتفاق است، به نحوي که این بار هم میزان افت قیمت ها بیش از 

دفعات قبل بوده و با توجه به وضعیت کنوني مسلما طول زمان تداوم آن بیش از گذشته خواهد بود.

موقعیت ایران براي سرمایه گذاري فوالد مناسب است
تحلیلگر برجسته فوالد جهان در تهران

نسخه پیتر مارکوس براي فوالد ایران

     تولید 19 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن توسط شرکت های بزرگ معدنی

 بیش از 19 میلیون کنسانتره سنگ آهن طی 9 ماهه سال 94 توسط شرکت 
های بزرگ معدنی تولید شد.  شرکت های بزرگ سنگ آهن کشور شام گل 
گهر، چادرملو، سنگان، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و سنگ آهن 
مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال، 19 میلیون و 364 هزار و 864 
تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 
19 میلیون و 120 هزار و 536 تن بود که حاکی از رشد یک درصدی تولید این 
محصول است. در این میان، میزان تولید شرکت »گل گهر« 7 میلیون و 600 
هزار و 796 تن، »چادرملو« 6 میلیون و 574 هزار و 991 تن، »ســنگ آهن 
مرکزی« 2 میلیون و 762 هزار و 384 تن، »معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« 
یک میلیون و 776 هزار و 293 تن و »ســنگان« 650 هزار و 400 تن بود. بنا 
به این گزارش، 8 شرکت بزرگ معدنی طی 8 ماهه امسال، 5 میلیون و 569 
هزار و 408 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که در مقایسه با میزان تولید 
مدت مشابه سال گذشته )7 میلیون و 900 هزار و 421 تن(، 30 درصد کاهش 
نشان می دهد. از این میزان، شرکت سنگان »2 میلیون و 13 هزار و 699 تن«، 
مرکزی »یک میلیــون و 365 هزار و 342 تن«، جالل آباد »662 هزار و 754 
تن«، فالت مرکزی »423 هزار و 694 تن«، چادرملو، »470 هزار و 975 تن«، 
میشدوان »368 هزار و 657 تن«، سیرجان »247 هزار و 187 تن« و گل گهر 

»17 هزار و 100 تن« تولید کرده است.
برخي کارشناسان اواخر ســال 2016 یا اوایل سال 2017 را 
سال احتمالي خروج از این بحران مي دانند. مدت زماني که در 
درجه اول براي فوالدسازان کوچک تبعات زیادي را به دنبال 
خواهد داشت. از ســوي دیگر، این بحران براي صنعت فوالد 
ایران از درجه اهمیت بســیار باالتري نسبت به سایر کشورها 
برخوردار اســت، چرا که در کشور بر اساس قیمت هاي باالي 
صنعت فوالد و ســنگ آهن پروژه هاي بسیاري تعریف و آغاز 
شده که در حال حاضر توجیه فني-اقتصادي خود را از دست 
داده اســت. از همین رو نیاز است چشــم انداز صنعت فوالد 
ایران به درســتي تحلیل شــود و براین اساس گفت وگویي با 
 World Steel پیتر مارکوس، موســس و مدیرعامل شرکت
Dynamics که از بزرگترین شرکت هاي تحلیل بازار فوالد 
است، انجام داده است. مارکوس کار خود را به عنوان تحلیلگر در 
سال 1961 میالدي در بورس وال استریت آغاز کرد. وي دانش 
آموخته مدیریت اجرایي، گرایش ســرمایه گذاري و اقتصاد 
)MBA in investment and economics( از دانشــگاه 
نیویورک در ســال 1965 میالدي است. امسال قرار است وي 
به عنوان یکي از سخنرانان اصلي ششمین همایش چشم انداز 
صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهي به بازار که در تاریخ 27 و 
28 بهمن ماه برگزار مي شــود، شرکت کند و جزو اولین گروه 
هاي آمریکایي حاضر در ایران پسابرجام خواهد بود. مارکوس 
در این گفت وگو موقعیت ایران را از نظر رشد تقاضاي فوالد در 
آینده، براي سرمایه گذاري مناسب مي داند، اما شرط هایي را 
براي آن برمي شمرد.  متن کامل گفت وگو با پیتر مارکوس را 

در ادامه مي خوانید.
   به نظر شما استراتژي ایران براي جذب سرمایه هاي 

خارجي به چه نحوي باید باشد؟
به نظر من موقعیت ایران از نظر رشــد تقاضاي فوالد در آینده، 
براي سرمایه گذاري مناسب است، مشروط بر آنکه عوامل زیر 
جهت ترغیب سرمایه گذاري و مشــارکت خارجي در توسعه 
بازار فوالد ایران توســط دولت و نهادهاي مترتب تقویت شود. 
رشد تقاضاي فوالد، دسترسي به پایین ترین قیمت سنگ آهن 
و معادن زغال ســنگ در مقایسه با قیمت هاي جهاني، قیمت 
تمام شده پایین، شفافیت در معامالت خرید و فروش مواد خام، 
خدمات و محصوالت فوالد و...، صادرات بهینه شــامل کاهش 
هزینه حمل در بازارهاي اصلي خارجي از جمله این شروط است. 
از سوي دیگر، متولیان این حوزه باید به به روزرساني تکنولوژي 
هاي تولید، بازگشــت باالي سرمایه گذاري جدید در صنعت، 
اعتقاد به مدیریت قوي و توانــا، افزایش مهارت ها و تخصص 

کارکنان و پایین آوردن ریسک سرمایه گذاري توجه کنند.
   از نظر شما، مهم ترین توجه سرمایه گذاران خارجي 

براي بودن در ایران چیست؟
با توافق ایران با 6 قــدرت جهان و لغو تحریم هاي بین المللي، 

شــرکت هاي بزرگي مشــتاق ورود به بازار ایران هستند. من 
معتقد و امیدوار هستم که توافق وین پیشرفت و رشد اقتصادي 
عظیمي را در ایران در دهه هاي بعدي ایجاد مي کند. بنابراین 
سرمایه گذاران خارجي در ایران حضور خواهند یافت؛ چرا که 
آنها پي خواهند برد که از ریسک تجاري ایران کاسته مي شود. 
از سوي دیگر، شرکت هاي خارجي که در ایران سرمایه گذاري 

مي کنند، سود خواهند کرد.
   ارزیابي و برآورد شما از چشم انداز صنعت فوالد در 

ایران و جهان چیست؟
با توجه به پایین آمدن قیمت هاي محصوالت فوالدي خصوصا 
ورق گرم منابع مالي بسیاري از شرکت هاي فوالدي با بحران 
مواجه مي شود که این مهم ترین گلوگاه صنعت فوالد خواهد 

بود.
   نظر شما در مورد کاهش تولید محصوالت فوالدي 
در هشت ماه اول سال 2015 در مقایسه با هشت ماه اول 
سال 2014 چیست؟ آیا افزایش استخراج سنگ آهن 
اســترالیا و افزایش در صادرات چین در آینده بر بازار 

جهاني تاثیر خواهد داشت؟
تولید فوالد در ایران و جهان در ســال 2015 پایین بوده است 
و با کاهش رشــد اقتصادي در چین و پیش بیني تداوم آن در 
سال 2016، انتظار مي رود تولید فوالد جهاني در آینده باز هم 
با کاهش )شاید تا حدود 4 درصد( روبه رو شود. بر اساس ارزیابي 
کنونــي با توجه به کاهش قیمت هــا و ظرفیت هاي تولیدي، 
بسیاري از شرکت هاي فوالد در جهان تولید فوالد خود را کم 

خواهند کرد.
   از نظر شــما صنعت فوالد جهان با چه تهدیدهاي 

دیگري روبه رو خواهد بود؟
صنعت فوالد در جهان در حــال حاضر با تهدیدهاي عظیمي 
از طرف صــادرات فوالد چین رو به رو اســت که هنوز مغلوب 

نشده است.
   به نظر شما در کشورهاي در حال توسعه مثل ایران، 
توسعه صنعت فوالد به عنوان یکي از صنایع پیشران، 
مي تواند به رشــد صنعتي و رشد تدریجي اقتصادي 

منجر شود؟
من معتقد هستم صنعت فوالد قوي که تهیه کننده محصوالت 
خود بر اساس زیربناي منظم، قیمت مناسب و منطقي است، یک 
مبنا و پایه قوي براي رشد اقتصادي محسوب مي شود. امیدوارم 
در زمان حضورم در ایــران اطالعات کافي و الزم در مورد همه 
جنبه هاي صنعت فوالد ایران را به دست بیاورم تا بتوانم گزارش 
کامل از مزیت هاي مثبت این صنعت تهیه و منتشر کنم. این 
گزارش به همان صورت که انتظــار دارم باید یکي از عوامل در 
هموار کردن راه براي رشد عمده شرکت هاي فوالد ایران باشد 

و از طرفي سرمایه گذاران را براي حضور در ایران ترغیب کند.

 قیمت قراضه در بازار کاهش نیافته است
 

مدیرعامل شــرکت فوالد ماهان طوبی گفت: برخالف کاهش قیمت 
محصوالت پایه فوالد، قیمت قراضه در بازار داخلی تغییر چندانی نکرده 
اســت. حجت ثقفی فر افزود: در حال حاضــر میزان موجودی قراضه 
مرغوب در بازار ایران بسیار کم است و از سوی دیگر با توجه به عوارض 
گمرکی باال و مالیات ارزش افزوده 9 درصدی امکان واردات قراضه عمال 
وجود دارد. خبرنگار ماین نیوز با حجت ثقفی فر، مدیرعامل شــرکت 
فوالد ماهان طوبی گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

   درباره شرکت فوالد ماهان طوبی توضیح بفرمایید.
ما تقریبا از 4 سال گذشته فعالیت های مختلفی داشتیم و عمده تمرکز 
ما روی فراوری قراضه برای واحدهای فوالدسازی است. یک مجموعه 
فراوری قراضه در مجاورت ســایت گندله سازی چادرملو در اردکان با 
ظرفیت فراوری ســاالنه 300 هزار تن قراضه داریم. همچنین مجوز 
اسقاط خودروهای فرسوده تا ســقف 20 هزار دستگاه در سال را نیز 

داریم.
   در حال حاضر وضعیت بازار قراضه به چه شکل است؟

با توجه به شــرایط بازار باید قیمت قراضه در بازار داخل پایین باشــد 
اما متاســفانه چون دسترسی بازار ایران به قراضه خیلی محدود است 
و امکان واردات گسترده قراضه نیز وجود ندارد، عمال قراضه خیلی از 
کاهش قیمت های محصوالت پایه فوالد مانند شــمش تبعیت نکرده 
است. االن به نظر من بهترین موقعیت است که تولیدکنندگان فوالد به 
سمت جایگزین کردن آهن اسفنجی به جای قراضه باشند و البته این 
اتفاق در حال رخ دادن است. هرچند تبعات دیگری هم دارد. به عنوان 
مثال برای کارخانه های کوچک و کارخانه هایی که کوره های کوچک 
و القایی دارند، این کار اصال به صرفه نیســت. به نظر من در سال آینده 
تغییرات عمده ای در بازار نخواهیم داشــت. از سوی دیگر موجودی 
قراضه مرغوب در بازار بسیار کم اســت و میزان قراضه های نامرغوب 
و درجه دو و ســه موجود در بازار بیشتر اســت که البته چندان به کار 

فوالدسازان بزرگ نمی آیند.
   کارخانه فوالد ماهان طوبی چقدر ظرفیت تولید دارد؟

تا ســال قبل که وضعیت بــازار خوب بود، ماهانه 10 تــا 12 هزار تن 
خروجی قراضه فراوری شــده داشــتیم. حدود 70 نفر مستقیم و 25 
تا 30 نفر غیرمســتقیم برای ما کار می کردند. عمده مشتریان ما هم 
آهــن و فوالد ارفع، زرفــام، فوالد آلیاژی برای مقطعــی و تعدادی از 
تولیدکنندگان کوچک در منطقه بوده و هســتند. متاسفانه به دلیل 
شرایط بازار امســال خروجی کارگاه ما به ماهانه 1000 تا 1500 تن 
کاهش یافته است و متاسفانه مجبور شــدیم نیروهای خود را به 25 

نفر تقلیل بدهیم.
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 وی با اشاره به اینکه آرسلورمیتال در بیش از 60 کشور دنیا شعبه 
و دفتر دارد، افزود: آرسلورمیتال همه انواع فوالد و محصوالت 
فوالدی را تولیــد می کند و محدودیتی از ایــن بابت ندارد. او 
در پاســخ به این مبنی بر اینکه ارزیابی شــما از وضعیت فعلی 
بازار فوالد چیســت؟ توضیح داد: بازار جهانی فوالد هم اکنون 
شرایط پرچالشی را ســپری می کند و البته ما هم تقریبا خود 
را با شــرایط بازار تطبیق داده ایم. از سوی دیگر آرسلورمیتال 
دارای مزیت هایی است که باعث شــده بتواند شرایط بحرانی 
را راحت تر طــی کند. ما مزیت برند داریم، مزیت ارتباط قوی با 
مشــتریانمان را داریم و در همین حال از لجستیک قوی نیز در 
دنیا برخوردار هســتیم. این مزیت ها باعث شده است تا قدرت 
رقابت آرسلورمیتال در بازار جهانی افزایش یابد. مدیر بازاریابی 
شرکت آرسلورمیتال Kryvyi Rih درباره عملکرد چین در بازار 
جهانی فوالد نیز توضیح داد: چین همچنان به تاثیر منفی خود 

بر بازار فوالد ادامه می دهد. ما نمی توانیم صددرصد روی بازار 
چین حساب باز کنیم و البته در همین بازار حاشیه امن خوبی 
برای برندهای معتبر فوالدی وجود دارد و بر همین اســاس به 
کار با مشــتریان خود ادامه می دهیم. اما باز هم تاکید می کنم 
که نمی توانیم صرفا بر بازار فوالد چین متکی باشــیم. ویریندر 
بهادر گرگ در خصوص بازار ســنگ آهــن و افت قیمت ها نیز 
گفت: آرسلورمیتال در حوزه معدنکاری نیز حضور دارد و در این 
زمینه سیاست ها به گونه ای بوده که بتوانیم در سریعترین زمان 
ممکن خود را با شرایط بازار تطبیق دهیم. وی درباره پیش بینی 
خود از بازار آینده فوالد نیــز گفت: به نظر من بازار فوالد ظرف 
چند ماه آینده تقریبا باثبات خواهد بود و شاید اندکی بهبود را 
نیز شاهد باشــیم. از سوی دیگر پیش بینی ما این است که بازار 
فوالد اروپا ظرف چند ماه آینده شــرایط بهتری خواهد داشت. 
مدیر بازاریابی شرکت آرسلورمیتال Kryvyi Rih در خصوص 

بازار فوالد خاورمیانه به ویژه قطر به دلیل برگزاری جام جهانی 
2020 در آن گفت: ما در بســیاری از ساخت وسازهای قطر از 
جمله در زیرســاخت ها و استادیوم های این کشور حضور فعال 
داشته ایم و بسیاری از این پروژه ها نیز اجرایی شده اند. اما االن 
بخش ساخت وساز قطر دچار رکود شده است. به گفته ویریندر 
بهادر گرگ، آرســلورمیتال حدود یک میلیــون تن فوالد را از 
طریق قزاقستان به صورت حمل دریایی به ایران صادر می کند.  
شرکت Kryvorizhstal بزرگترین مجتمع فوالدسازی کشور 
اوکراین بوده که در شــهر Kryvyi Rih واقع شــده است. این 
شرکت در ســال 2005 توسط میتال استیل یکی از مهمترین 
شــرکت های اقتصادی فعال در اوکراین و در عین حال یکی از 
تولیدکنندگان مطرح فوالد در جهان خریداری شد. این شرکت 
در ســال 2014 معادل 6.3 میلیون تن فوالد و 5.6 میلیون تن 

محصوالت نورد تولید کرد.

صنعت فوالد ایران در شــرایط بســیار ویژه اي به سر 
مي برد؛ از یکســو با افزایش چشمگیر ظرفیت داخلي 
و از ســوي دیگر با افت تقاضا به واسطه تاثیرات ناشي 
از تحوالت اقتصاد کالن کشور در کمتر از 3 سال ایران 
از یک واردکننده بزرگ فوالد در جهان به بازیگري با 
مازاد عرضه و نیم نگاهي به بازار صادراتي تبدیل شده 
است.  کارخانه هاي داخلي که پیش فروش سه ماهه 
محصوالت به یک عادت برایشــان تبدیل شــده بود، 
اکنون عالوه بر اجبار بــه کاهش حجم تولید با دپوي 
سه ماهه محصوالت خود مواجه هستند. تشدیدکننده 
این وضعیت این واقعیت اســت که بازار تشنه منطقه 
خاورمیانه به دلیل ظرفیت سازي گسترده و در جریان 
کشورهاي همســایه و همچنین تهاجم چین به بازار 
صادراتي فوالد به هیچ وجه به ســهولت گذشته توان 
جذب محصوالت ایــران را ندارد. در ســال میالدي 
گذشــته صادرات کشور چین از ســطح معمول 40 
میلیون تن در ســال به ناگهان به عدد 150 میلیون 
تن در بازاري که برآوردهــا حداکثر حجم آن را 365 
میلیون تن مــي دانند، جهش پیدا کرد. صنعت فوالد 
چین به دلیل برخورداري از یارانه هاي پنهان متنوع 
زیر ذره بین کشــورهاي عضو سازمان تجارت جهاني 
بوده اســت و به دلیل رفتارهاي بازار شکنانه با تعرفه 
هاي ضد دامپینگ در بیش از 40 کشور جهان مواجه 
شده اســت. در حالي که کشــورهاي داراي صنعت 
فوالد با برقــراري عوارض ضد دامپینگ نســبت به 
ایجاد دیوار دفاعي بــراي صنایع خود اقدام کرده اند، 
کشورهاي فاقد تولید داخلي با استقبال از محصوالت 
ارزان قیمت چینــي در واقع بازار بالقوه صادرات براي 
کشــورهاي تولیدکننده فوالد مانند ایران را محدود 
کرده اند. بنابراین مــي توان نتیجه گرفت که در حال 
حاضر در بازار تجارت بین المللي فوالد از یکسو درهاي 
کشورهاي مصرف کننده فوالد کامالباز و تحت سیطره 
محصوالت غیر قابل رقابت کشور چین است و از سوي 
دیگر کشورهاي صادر کننده فوالد نیز به دلیل محدود 

شدن بازارهاي صادراتي شان براي حمایت از صنعت 
فوالدشان با دقتي بیش از پیش محصوالت وارداتي را 
رصد مي کنند.در این شرایط راهبرد صحیح و الزامات 
اســتفاده از ابزار صادرات براي کاهش بحران صنعت 
فوالد کشورمان چه مي تواند باشد ؟ به اعتقاد اینجانب 
توجه به چند نکته اساســي در شرایط پسا تحریم که 
به طور جــدي امکان بازاریابي فوالد ایران را در جهان 

ایجاد کرده، کلیدي است.
1- توجه و رعایت قواعد بازي رقابت اقتصادي و مطابق 
موازین اقتصاد آزاد بسیار حیاتي است. همان طور که 
در باالاشاره شد شرایط بازار بین المللي بسیار چالشي 
اســت. در بازارهایي که چین حضــور فعالي دارد به 
دلیل ســطح پایین قیمت ها تنها با قیمت هاي سربه 
سر یا حاشــیه سودهاي بســیار اندک امکان گرفتن 
سهم بازاروجود دارد که در هر حال چندان راهگشاي 
مشکالت ما نخواهد بود. در همین حال سهم گرفتن 
از بازار محدود باقي مانده در کشورهاي دیگر به دلیل 
عدم عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهاني در 
صورت عدم رعایت کامل قواعــد تجارت آزاد با خطر 
وضع عوارض ضــد دامپینگ و ایجــاد دومینوي آن 
توسط سایر کشورهاي این گروه علیه کشورمان است. 

بنابراین باید به این مطلب نیز توجه داشت که تنها اتکا 
به مانور روي قیمت پیشنهادي تا هر سطح پاییني در 
این مقطع مي تواند اثــرات مخرب و جبران ناپذیري 

بر سابقه کشورمان در بازارهاي جهاني داشته باشد.
2- توجه و تعامل با صنایع مصرف کننده فوالد داخل 
کشور نکته مهم بعدي است. مصرف کنندگان فوالد 
داخلي که در حقیقت مشــتري اصلــي و پایه حیات 
صنعت فوالد داخل هســتند با نگاهي به قیمت هاي 
پیشنهادي براي محصوالت صادراتي چین در پشت 
درهاي گمرک ایران و مقایســه آن با قیمت هاي بازار 
داخلي انتظار دارند در داخل کشــور نیز سطح قیمت 
محصوالت فوالدي تعدیل شــود تا آنها نیز بتوانند در 
بازارهاي صادراتي شــان با محصوالت صنایع پایین 
دســتي چیني رقابت کنند، اما باید به این نکته توجه 
داشت که سطح بسیار پایین قیمت فوالد چیني ناشي 
از بازار شکني و برخورداري از سوبسیدهایي است که 
در ایران و بقیه دنیا وجود ندارد. بنابراین اساسا انتظار 
برابر کردن قیمت فوالد داخلي با قیمت چیني در بازار 
بین المللي چندان عادالنه نیست.همچنین مقایسه 
قیمت هــاي صادراتي و داخلي در کلیه کشــورهاي 
صادر کننده فوالد نیز در شــرایط عادي نشان دهنده 

باالتر بودن قیمت ها داخلي نسبت به صادراتي است.
کارشناساني که بازارهاي ترکیه، اوکراین، روسیه، کره 
جنوبي و... را در سال هاي گذشته رصد کرده اند شاهد 
این مدعا هســتند. اما متاسفانه در وضعیت کنوني به 
دلیل بازارشکني شدید کشــور چین امکان صادرات 
براي صنایع پایین دستي فوالد با همتایان چیني خود 
یا رقبایي که به محصوالت چیني ارزان دسترسي دارند 
سخت شده است. به اعتقاد بنده از آنجا که از یکسو باز 
کردن بي محاباي درهاي کشــور به روي محصوالت 
چیني منجر به صدمات جبران ناپذیر به صنعت فوالد 
داخل مي شود و از سوي دیگر باالنگه داشتن بیش از 
حد قیمت هاي داخلي نیز ممکن است همین اثر را بر 
صنایع پایین دستي فوالد داشته باشد، بهترین راهکار 
در شــرایط فعلي ســرلوحه قراردادن »بقا« به جاي 
»ســودآوري« براي اعضاي این خانواده است و باید با 
تعامل بیشتر راهکارهاي مناسب براي عبور سالمت 
همه از این بحران اتخاذ شود. 3- بهبود زیرساخت هاي 
مورد نیاز جهت خدمات دهي با صادرات فوالد سومین 
پیش نیاز براي بهبود امکان صادرات است. کشور ما در 
مقایسه با اهداف تعیین شده براي صادرات فوالد خود 
از ضعف شدید در زیرساخت هاي حمل و نقل ریلي و 
جاده اي و بندري رنج مي برد.عالوه بر باالبودن هزینه 
هاي حمل و نقل داخلي، مشکالتي مانند زمان طوالني 
بارگیري کشــتي ها در بنادر، کندي خدمات اداري و 
گمرکي و... همگي هزینه هاي غیر مستقیم متعددي 
بر صادرات فوالد کشورمان وارد مي کنند. از آنجا که 
فوالد یک کاالي استاندارد -Commodity - است که 
قیمت نقش بسیار مهمي در توان رقابت آن دارد، این 
کارخانه هاي صادرکننده هســتند که در نهایت براي 
رقابت در بازارهــاي جهاني باید این هزینه ها را تقبل 
کنند. بنابراین سرمایه گذاري جهت ارتقاي زیرساخت 
هاي الزم براي تسهیل و کاهش هزینه هاي صادرات 
نیز از مواردي اســت که براي حمایت از صنعت فوالد 

باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

الزامات افزایش صادرات فوالد در دوران پساتحریم
شرایط ویژه صنعت فوالد ایران

صادرات یک میلیون تنی فوالد آرسلورمیتال به ایران
مدیر بازاریابی آرسلورمیتال اوکراین به ماین نیوز خبر داد:

اهمیت باالی بازار خاورمیانه برای بزرگترین فوالدساز جهان
 Kryvyi مدیر بازاریابی شرکت آرسلورمیتال 
Rih بزرگترین مجتمع فوالدسازی اوکراین از 
صادرات یک میلیون تنی فوالد آرسلورمیتال 

به بازار ایران از طریق قزاقستان خبر داد. 
ویریندر بهادر گرگ در گفت وگو با خبرنگار 
ماین نیوز با اشاره به اینکه شرکت آرسلور 
میتال در حال حاضر بزرگترین فوالدساز 

جهان است و حضور فعالی نیز در بازار اغلب 
مناطق جهان دارد، گفت: بازار خاورمیانه 

برای آرسلورمیتال از اهمیت زیادی 
برخوردار است.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

امیدواریم در 
دومین کنفرانس 

که امسال در 
اصفهان برگزار 

خواهد شد، 
تعداد بیشتری 

از هیات ها و 
سرمایه گذاران 
خارجی را جذب 

کنیم

مدیر برنامه ریزی رویدادهای متال بولتن از برگزاری ســه 
رویداد بزرگ در حوزه فوالد و فلزات پایه در ایران در ســال 

جاری میالدی خبر داد.
بندیکت اسمیث با اشاره به اینکه متال بولتن در سه جاری 
سه رویداد مهم کنفرانس تیوب&پایپ فوالدی، کنفرانس 
فلزات پایه و دومیــن کنفرانس آهن و فــوالد را در ایران 
برگزار خواهــد کرد، افزود: طبــق برنامه ریزی های انجام 
شده دو رویداد نخست در تهران و رویداد سوم در اصفهان 

برگزار خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه شرایط ســختی بر بازار جهانی فوالد 
حاکم است اما با این وجود هیات های زیادی در نوزدهمین 
کنفرانس آهن و فوالد خاورمیانه در دبی که چندی پیش 
برگزار شــد، حضور یافتند، اظهار کــرد: در این کنفرانس 
موضوعات مختلفی ماننــد چالش ها و فرصت های موجود 
در صنعت فوالد، دامپینگ چین، افــت قیمت ها در بازار، 
کاهش بهای تمام شده تولید، بهینه سازی مصرف انرژی در 
صنعت فوالد، تکمیل زنجیره تولید و ... را مورد بررسی قرار 
دادیم که مورد توجه هیات های شرکت کننده در کنفرانس 
نیز قرار گرفت. او با بیان اینکه پنل ایران نیز در نوزدهمین 
کنفرانــس آهن و فوالد خاورمیانه به خوبی برگزار شــد و 
نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ســنگ 
آهن ایران )آیروپکس( به خوبی برنامه های ایران را در حوزه 
سنگ آهن و فوالد بیان کرد، افزود: بطور کلی پنل ایران در 
کنفرانس بسیار شلوغ بود و سواالت زیادی نیز مطرح شد 
و دلیل اصلی آن هم این است که ایران بعد از رفع تحریم ها 
دوباره به بازار برگشته است و این اتفاق مهمی برای بازار و 

صنعت فوالد منطقه به شمار می رود.

مدیر برنامه ریــزی رویدادهای متال بولتن افزود: در اولین 
کنفرانس آهن و فوالد ایران که در کیش برگزار شد، حدود 
300 هیات مختلف در آن شــرکت کردند و امیدواریم در 
دومین کنفرانس که امســال در اصفهــان برگزار خواهد 
شد، تعداد بیشتری از هیات ها و سرمایه گذاران خارجی را 
جذب کنیم. قطعا برگزاری این کنفرانس در اصفهان و در 
کنار سایت فوالد مبارکه می تواند بر جذابیت های دومین 
کنفرانس آهن و فوالد ایــران بیفزاید. ضمن اینکه باید در 
نظر گرفت که تا ماه ســپتامبر و زمان برگزاری کنفرانس 
شرکت ها با شرایط جدید پســاتحریم ایران خود را بیشتر 
 منطبق کــرده و در آن زمــان راحت تر می تــوان با ایران

کار کرد.
اســمیث همچنین در برنامه متال بولتــن برای برگزاری 
کنفرانس فلزات پایه در ایران خبر داد و گفت: این کنفرانس 
قرار است در اوایل ماه ســپتامبر برگزار شود و ما می دانیم 
که ایران به غیر از حوزه ســنگ آهن و فوالد در حوزه های 
دیگر فلزات غیرآهنی مانند مس، آلومینیوم، روی و ... نیز 
پتانسیل های زیادی دارد که می تواند برای سرمایه گذاران و 
شرکت های خارجی جذاب باشند. در کنار این دو کنفرانس 
نیز، کنفرانس تیوب&پایپ را نیز در ایران برگزار خواهیم 
کرد، چرا که ایران در این حوزه نیز که ارتباط صنعت نفت و 

گاز نیز است، پتانسیل های بسیار زیادی دارد.
وی همچنین در پاسخ به سوال ماین نیوز در خصوص وجود 
برخی اشــکاالت در اولین کنفرانس آهن و فوالد ایران که 
در کیش برگزار شــد، اظهار کرد: تالش داریم تا همه این 
مشــکالت را در جریان برگزاری کنفرانس دوم برطرف و 

رضایت شرکت کنندگان را جلب کنیم.

بندیکت اسمیث به ماین نیوز خبر داد:
اصفهان، میزبان دومین کنفرانس آهن و فوالد ایران

جزئیات سه کنفرانس مهم متال بولتن در ایران در 2016

ادامه روند نزولی قیمت سنگ آهن در 2016
االن زمان ناراحتی به خاطر کاهش قیمت نیست

تحلیلگر ارشد شاخص سنگ آهن متال بولتن روند قیمت سنگ آهن 
را در سال 2016 کاهشــی پیش بینی کرد. پیترهانا با اشاره به اینکه 
یک رقابت تمام عیار در بازار جهانی سنگ آهن به وجود آمده است، 
اظهار کرد: قیمت سنگ آهن در حال حاضر به کف خود رسیده و به 
نظر می رسد در ســال 2016 نیز روند نزولی قیمت سنگ آهن تداوم 
یابد. خبرنگار ماین نیوز با پیتر هانا، تحلیلگر ارشــد شاخص سنگ 
آهن متال بولتن گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است.
   چندی پیش شــاهد برگزاری نوزدهمین کنفرانس آهن و 
فوالد خاورمیانه در دبی توسط متال بولتن بودیم. این کنفرانس 

را چطور دیدید؟
فکر می کنم در ابتدا بهتر است بگویم که اگرچه قیمت ها در بازار سنگ 
آهن و فوالد به شدت کاهش یافته است اما هیات های زیادی نسبت به 
سال قبل تر در کنفرانس حاضر بودند. من در سخنرانی ام در کنفرانس 
روی جزییات قیمت گذاری ســنگ آهن تمرکز داشتم و جالب است 
بدانید که حاال که قیمت سنگ آهن در بازار جهانی سقوط کرده دانستن 
جزئیات قیمت گذاری ســنگ آهن بیش از پیش برای همه مهم شده 
است. چند سال قبل که قیمت سنگ آهن باال بود و خبری از افت قیمت 
نبود، دانستن درباره جزئیات قیمت سنگ آهن چندان برای کسی مهم 
به نظر نمی رســد اما االن بحث درباره سود و زیان است و دوران سود 
کامل گذشته است و به همین دلیل جزئیات قیمت گذاری سنگ آهن 
مهم شده است، چرا که کامال روی سودآوری شرکت ها تاثیرگذاراست. 
همچنین در کنفرانس گذری بر تحلیل بنیادین هم داشــتم و عنوان 
کردم که آینده مبهمی در انتظار ما اســت و این امکان وجود دارد که 
چین برنامه های محرک بیشــتری را طی سال های آینده اجرا کند و 
نمی توانیم بگوییم داســتان چین به سر آمده اســت بلکه باید شاهد 

اتفاقات بیشتری در بازار چین طی سال های آینده باشیم.
   ما شاهد هستیم که در استرالیا در بحث سنگ آهن برخی از 
شرکت های بزرگ به مقدار تولید سنگ اهن خود در این اوضاع 
و احوال حتی اضافه کرده اند، شما این وضعیت را چگونه تجزیه 

و تحلیل می کنید؟
چهار شرکت بزرگ تولیدکننده سنگ آهن بی اچ پی، واله، ریوتینتو و 
فورتسکیو به مقدار تولید خود در استرالیا افزوده اند. بله در بازار حجم 
زیادی سنگ آهن نسبت به قبل که هرگز نبوده، وجود دارد و یک رقابت 
تمام عیار در بازار ایجاد شده است. استراتژی این شرکت ها این است که 
کمترین هزینه های تولید را کسب کنند که باعث می شود به تولید ادامه 
دهند و به آن بیفزایند. من فکر می کنم وقتی که قیمت باالست واضح 
است که حاشیه سود هم باالست؛ بنابراین اگر هر شرکت بزرگ معدنی 
حجم تولید خود را افزایش ندهد، با خطر ضرردهی مواجه خواهد شد.

   موضــوع ســخنرانی ها در کنفرانس بیشــتر حول چه 
محورهایی بود؟

فکر می کنم موضوعات اساسی در مورد کاهش تولید فوالد چین بود و 
اینکه االن کف قیمت ها را در هر تن سنگ آهن شاهد هستیم و واحد 
تحقیق متال بولتن باور دارد که قیمت ها حتی در سال جاری میالدی 

نیز کاهشی خواهد بود.
   در سال 2015 نیز سنگ آهن ایران به شاخص سنگ آهن 

متال بولتن اضافه شد.
متال بولتن خیلی عالقه مند به توسعه بازار سنگ آهن ایران و به طور 
کلی بازار فلزات ایران است. ما تاکنون یک کنفرانس را در ایران برگزار 
کرده ایم و در آینده سه کنفرانس مجزا در مورد فلزات خواهیم داشت. 
در اکتبر 2015 ما شــاخص قیمت سنگ آهن 60درصد دانه بندی را 
برای ایراناعالم کردیم. در تالش هســتیم تا به پشتیبانی از بازار ایران 

در کشف قیمت ها و کمک به شفافیت آن ادامه دهیم.

   آیا نظری در مورد کنفرانس دارید و اینکه شرکت کنندگان 
را چطور دیدید؟

من فکر می کنم در همین دوران سقوط قیمت ها فرصت های زیادی 
هم وجود دارد که می توان از آن برای توسعه و کسب سود بیشتر بهره 
برد و به نظر من االن زمان غم و اندوه به خاطر کاهش قیمت ها نیست.        
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عملکرد شرکت فوالدســازی سورستال )Severstal( در سال 
2015 تحلیلگران بخش فوالد را شــگفت زده کرده اســت. این 
شرکت روسی در سال 2014 متحمل ضرر 795 میلیون دالری 
شــد اما با وجود افت قیمت، موفق به مدیریت هزینه شــده و به 
کمک افت ارزش روبل روسیه در برابر دالر، سال 2015 را با سود 
خالص 562 میلیون دالری به پایان رســاند. نکات مهم عملکرد 

این فوالدساز روسی به شرح زیرند:
1- بهای تمام شــده هر تن اسلب در ســه ماهه چهارم 2015 در 

این شــرکت تنها 164 دالر بود که 13 دالر نسبت به سه ماهه سوم 
کاهش دارد.

2- بیش از 36 درصد محصوالت سورستال صادرات است.
3- 47 درصد محصــوالت تولیدی سورســتال، ارزش افزوده باال 

بوده است.
4- بهای تمام شــده هر تن زغال کک شو در شرکت سورستال در 
ســه ماهه چهارم 2015 تنها 47 دالر در تن است. این رقم در مورد 

کنسانتره تولیدی 24 دالر در تن است.

عملکرد این فوالدساز شگفت انگیز شد

وب سایت انجمن جهانی فوالد )world steel association( گزارش داد: ایران در سال 
2015 میالدی، 16 میلیون و 110 هزار تن فوالد خام تولید کرد. اما این رقم در سال 2014 

میالدی، 16 میلیون و 331 هزار تن بود.
ایران طی سال 2015، همانند سال پیش از آن رتبه 14 را در میان کشورهای تولید کننده 
فوالد کسب کرد. پیش از ایران، کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، 
آلمان، برزیل، ترکیه، اکراین، ایتالیا، تایوان و مکزیک به ترتیب رتبه های اول تا ســیزدهم 
را به خود اختصاص دادند. رشد فوالد این کشورها به جز هند، در دوره زمانی مذکور از 0.5 
درصد تا 15.6 درصد منفی بوده است به طوری که چین به رغم اینکه 803 میلیون تن فوالد 

خام تولید کرد اما تولید را نسبت به سال 2014 معادل 2.3درصد کاهش داد.

ژاپن نیز با کاهش 5 درصدی 105 میلیون تن فوالد خام تولید کرد. امریکا تولید را با کاهش 
10.5 درصد به 78 میلیون تن رســاند. کره جنوبی تولیــد را 69 میلیون تن تنزل داد که 
2.6درصد کمتر از مدت سال 2014 محسوب می شود. برزیل نیز با تولید 33 میلیون تنی 

شاهد افت 1.9 درصدی بود.
در میان بزرگان فوالد تنها هند همچنان بی اعتنا به روند کاهش تولید جهانی، 89 میلیون 

تن فوالد خام تولید کرد که 2.6 درصد بیش از رقم تولید سال 2014 است.
66 کشــور جهان در سال 2015 میالدی یک میلیارد و 599 میلیون و 484 هزار تن فوالد 
خام تولید کردند. این در حالی است که این رقم در سال 2014، یک میلیارد و 647 میلیون 

و 232 هزار تن بود

رده بندی غول های فوالدی جهان در 2015
انجمن جهانی فوالد اعالم کرد:

ایران چهاردهمین فوالدساز بزرگ جهان باقی ماند

انجمن جهانی فوالد 
در تازه ترین گزارش 
خود، متوسط نرخ 
کاهش تولید جهانی 
فوالد در سال 2015 
میالدی را 2.8 
درصد و ایران را 1.4 
درصد اعالم کرد.

ايران طی سال ۲۰۱۵، 
همانند سال پيش از آن رتبه 
۱4 را در ميان کشورهای 
توليد کننده فوالد کسب کرد. 
پيش از ايران، کشورهای 
چين، ژاپن، هند، آمريکا، 
روسيه، کره جنوبی، آلمان، 
برزيل، ترکيه، اکراين، 
ايتاليا، تايوان و مکزيک 
به ترتيب رتبه های اول 
تا سيزدهم را به خود 
اختصاص دادند

پایش ساالنه طرح جامع فوالد و احتمال تعدیل آن
معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک از پایش 
ســاالنه طرح جامع فوالد خبر داد و گفت: طرح جامع فوالد براساس 
تغییراتی که در بازار رخ می دهد و عوامل تعیین کننده ساالنه پایش و 
در صورت نیاز به روز می شــود. مهران محجوب نژاد عنوان کرد: تولید 
55 میلیون تن فوالد تا 1404 یک هدف گذاری بوده که برای رسیدن 
به آن باید الزامات آن فراهم شود اما وضعیت اخیر بازار و شرایط به وجود 
در عرضه و تقاضا تحقق این هدف را تحت الشــعاع خود قرار داده است. 
خبرنگار ماین نیوز با مهران محجوب نژاد، معاون برنامه ریزی شرکت 
مهندسی بین المللی فوالد تکنیک گفت وگویی انجام داده که متن آن 

به شرح زیر است:
    به نظر شــما آیا هدف تولید 55 میلیون تن فوالد تا 1404 

تحقق می یابد؟
باالخره این یک هدف گذاری اســت و ســال گذشته روی این موضوع 
کار شــد و الزامات دسترســی به آن هم مشخص شــد. زیرساخت، 
سرمایه گذاری، تقاضا، صادرات و ظرفیت واحدهای تولیدی در زنجیره 
فوالد و به منظور متعادل و تکمیل شــدن این زنجیره همگی در طرح 
جامع فوالد دیده شده اند. نمی توان کلمه غیرممکن را روی تحقق این 
هدف این طرح گذاشت اما با توجه به فضای به وجود آمده در حوزه عرضه 
و تقاضا پیش بینی می شــود طی دو سال آینده شاهد کاهش تقاضا در 

زنجیره فوالد باشیم و بحث تحقق این هدف نیز تحت الشعاع قرار بگیرد. 
ولی باالخره هدف گذاری شده است و این هدف هنوز ترسیم است و در 
پایش سال 94 طرح در حال کار روی این موضوع هستیم و هشدارهای 
الزم را نیز ارائه خواهیم داد. امکان تعدیل طرح جامع فوالد نیز با توجه 
به شرایط پیش آمده وجود دارد اما فعال این هدف گذاری در وزارتخانه 

مصوب شده و ایمیدرو پیگیر آن است.
    در زمینه انتقال دانش فنی فوالدسازی و افزایش سهم داخل 

در این تکنولوژی ها چه فعالیتی انجام داده اید؟
در صنعت فوالد، داشــتن شریک خارجی نیاز است اما موضوع مهم در 
این زمینه افزایش سهم داخل است و اگر بتوانیم در این زمینه کار کنیم 
امتیاز باالتری هم کسب می کنیم. در حوزه آهن اسفنجی سهم داخل 
باال رفته اســت. در طرح جامع فوالد، تکنولوژی هــای نو مدنظر قرار 
گرفته است تا در ایران پیاده سازی شوند، به خصوص در زمینه مصرف 
انرژی و در زمینه مکان یابی احداث کارخانه های فوالدی نیز مطالعات 

مفصلی شده است.
    در حاشــیه کنفرانس آهن و فوالد دبی به کدام شرکت ها 

مذاکره داشتید؟
با شــرکت دانیلی که از حدود 15 سال پیش و از زمان اجرای طرح صبا 
ارتباط داشتیم، مذاکراتی در حاشیه کنفرانس داشتیم. با شرکت هایی 

مانند میدرکس و تنوا هم صحبت هایی داشتیم. شرکت تنوا تکنولوژی 
را برای مدول های آهن اســفنجی با ظرفیت پایین 200 تا 250 هزار 
تنی معرفی کرده است که می تواند فرصتی برای سرمایه گذاری باشد.

    درباره مهمترین پروژه های در دست اجرای فوالد تکنیک 
توضیح بفرمایید.

در کل زنجیره فوالد تعدادی پروژه به صورت پیمانکاری و مشــاوره در 
دســت اجرا داریم. در حوزه گندله سازی با شرکت ساینواستیل چین 
پیمانکاری مربوط به گندله سازی سیرجان متعلق به میدکو را در دست 
اجرا داریم. پروژه آهم اسفنجی یک میلیون تنی بردسیر را تمام کردیم 
که این پروژه نیز متعلق به میدکو اســت. پیمانکاری فوالد نی ریز را نیز 

در دست اجرا داریم. 
با شرکت گل گهر در طرح انتقال آب خلیج فارس کار می کنیم و با فوالد 
مبارکه هم واحد آبرســانی آن را در حال تکمیل و اتمام داریم. با ذوب 
آهن اصفهان نیز مرتبط هســتیم. در حوزه مطالعات امکان سنجی نیز 

کارهای گسترده ای انجام داده ایم.
    در پایان نقطه نظر خاصی هم دارید؟

امیدواریم فضا مساعدتر شود. فوالدســازان و پیمانکاران االن شرایط 
خوبی ندارند. البته رکود فعلی گذرا اســت و تا چند سال آینده اوضاع 

قطعا بهتر می شود.
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
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خبر

7 طرح فوالد 
استانی که 

در گذشته با 
نقاط ضعف در 
اجرا و توجیه 

اقتصادی روبه رو 
بودند، اکنون با 

برنامه ریزی های 
انجام شده به 

وسیله ایمیدرو و 
واگذاری و 

گشایش اعتبار تا 
حد زیادی سر و 
سامان گرفته اند

 امیدها برای تحقق اهداف 1404 فوالد افزایش یافت

بسیاری از کارشناســان فوالد، تولید 55میلیون تنی فوالد در افق 
1404 را امکان پذیر می دانند و به اعتقاد آنها برای دســتیابی به این 
هدف، طرح های توسعه ای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران )ایمیدرو( در بخش فوالد همسو با این اهداف است
از طرف دیگر بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نیز در دوران پسابرجام 
برای همکاری با ایران در پروژه های فوالدی اعالم آمادگی کرده اند اما 
درمقابل برخی از فوالدســازان دستیابی به این هدف را تا افق 1404 
دور از دسترس می دانند و به گفته آنها رسیدن به این میزان تولید فوالد 
امکان پذیر نخواهد بود، آیا ما بسیار خوشبین هستیم یا بسیار بدبینانه 

این افق را می بینیم؟

   نگاه آن ور آبی ها به اهداف چشم انداز
یک کارشناس فوالد و نماینده سایت پالتس در ایران گفته است از سال 
2011م پالتس با خرید موسســه اس بی بی تمرکز خود را روی فوالد 
افزایش داده و درحال حاضر فوالد به یکی از زمینه های اصلی فعالیت 
پالتس تبدیل شده اســت. اهمیت سایت پالتس به جز ارائه اخبار در 
این زمینه، ارائه قیمت و شــاخص هایی است که بیشتر به عنوان »بنچ 
مارک« یا محک در معامالت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. 
هر روز تعداد زیادی قیمت های گوناگون و شــاخص های مختلف به 
وسیله پالتس منتشر می شود که 320 شاخص از آنها مربوط به صنعت 
فوالد می شود. رضا زائر حیدری گفته است موسسه پالتس که مقر آن 
در لندن است حوزه های مختلفی را دربرمی گیرد اما در زمینه فوالد؛ 
بهای مواد اولیه، محصوالت تخت و طویل، انــواع لوله ها و همچنین 
فوالدهای ضدزنگ در مناطق مختلف جهان زیرپوشش آن قرار دارد، 
گزارش های ماهانه بازار فوالد و گزارش های تحلیلی درباره موضوعات 
گوناگون مرتبط با فوالد و دیگر فلزات نیز به وســیله پالتس با عنوان 
»Metal Insight« منتشر می شود. بنابر اظهارات حیدری، آخرین 
گزارش » Metal Insight« دربــاره صنعت فوالد ایران و جهش این 
صنعت پس از تحریم بود که در روز تاریخی حذف تحریم های اقتصادی 
در ایران منتشر شــد و نکته قابل توجه در تحلیل های پالتس درباره 
شرایط فوالد ایران این است که تحلیلگران این موسسه به صنعت فوالد 
ایران اعتقاد دارند و هدف 55میلیون تن برای کشوری با امکانات ایران 
از نظر آنها به طور کامل دست یافتنی است که البته با رشد صنایع دیگر 

و باال رفتن مصرف فوالد باید همراه باشد.

   ظرفیت ایران برای افزایش صادرات
در همین حال ابکا مدیرعامل یکی از شرکت های مهندسی بین المللی 
فوالد نیز از دیگر کارشناسان فوالدی است که دستیابی به هدف تولید 
55میلیون تنی فوالد را امکان پذیر می داند. محمد ابکا درباره اهداف 
طرح جامع فوالد تا 10ســال آینده معتقد است در صنعت فوالد باید 
به تولید 55 میلیون تن دست پیدا کنیم زیرا این رقم از قبل محاسبه 
شــده بود و یکی از عواملی که در این تصمیم مالک قرار گرفته، رشد 
اقتصادی است. به گفته ابکا در این سال ها رشد اقتصادی پایین بوده 
و مصرف و تولید بر این اســاس روند خود را طی می کردند اما براساس 
پیش بینی های جدید تیم اقتصادی دولت، قرار اســت رشد اقتصادی 
5 درصدی را در پیش داشته باشــیم و حتی سازمان های بین المللی 
هم با توجه به رشــد اقتصادی پیش رو اقتصاد ایران را می نگرند. ابکا با 
بیان اینکه دسترسی به تولید 55میلیون تن فوالد کار دشواری نیست، 
گفته اســت این احتمال وجود دارد که مصرف داخلی در سال 1404 
کاهش پیدا کند اما صادرات به طور مطمئــن افزایش پیدا می کند و 
ممکن است زودتر از 10ســال آینده نیز به 55میلیون تن دست پیدا 
کنیم با این وجود باید 42میلیون تن مصرف داخلی داشــته باشیم و 
14میلیون تــن نیز صادر کنیم. به گفته ابکا رکورد صادرات 3میلیون 
تنی نسبت به سال گذشته نشان می دهد صنعت فوالد ایران ظرفیت 
افزایش صادرات را دارد و می تواند با دسترسی به بازارهای جهانی در 
صورت اصالح زیرساخت ها به رقم مدنظر در طرح جامع فوالد دست 
پیدا کند. وی تاکید کرد: اهداف طــرح جامع فوالد تغییر نمی کند و 

براساس آنها جلو خواهیم رفت. 

اجرایی شدن 7 طرح فوالدی پیشنهادی است که در دولت دهم و در سال 1385 مطرح شد اما با وجود وعده های دولت دهم به 
بهره برداری نرسید و کار ناتمام ماند. اجرایی شدن 7 طرح فوالدی در استان ها حرف و حدیث های فراوانی را به دلیل جانمایی اشتباه 
و غیرکارشناسانه به دنبال داشت و عالوه بر آن موانع زیادی ازجمله کمبود منابع مالی در مسیر اجرایی شدن این طرح ها قرار گرفته 
است. فوالد سپیددشت )استان چهارمحال و بختیاری(، نی ریز )فارس(، میانه )آذربایجان شرقی(، شادگان )خوزستان(، بافت )کرمان(، قائنات 
)خراسان جنوبی( و سبزوار )خراسان رضوی( و بافق )یزد( 8 طرح فوالدی محسوب می شوند که پس از مدتی طرح بافق یزد به بخش خصوصی 

واگذار شده و 8 طرح فوالدی به 7 طرح تبدیل شد.

با تالش ایمیدرو برای سروسامان دادن به طرح های فوالدی محقق شد
نقش فوالدهای استانی در تحقق هدف ۱۴0۴

گذر 7 طرح فوالدی از 7خوان مشكالت

بســیاری از این طرح ها در دولت یازدهم فعــال و وضعیت 
پیشــرفت این طرح ها روند مثبتی در پیش گرفته است. این 
طرح ها هر یک دارای ظرفیت 800هزار تنی هستند که با این 
حساب مجموع ظرفیت آنها به 6.4 میلیون تن می رسد. بنابر 
اظهارات بسیاری از کارشناســان، این طرح ها در مکان های 
کم آب احداث شــده درحالی که تولید فوالدی به آب زیادی 
نیاز دارد و بهتر اســت در مناطقی که نزدیک به دریا هستند 
احداث شــود. برخی نیز معتقدند این طرح ها در دولت قبلی 
تنها با اهداف انتخاباتی شکل گرفت و از آغاز اقدامی اشتباه و 
غیراصولی بوده است. در همین حال مهدی کرباسیان، رییس 
هیات عامل ایمیدرو نیز در این باره گفته اســت 7 طرح فوالد 
استانی که در گذشته با نقاط ضعف در اجرا و توجیه اقتصادی 
روبه رو بودند، اکنون با برنامه ریزی های انجام شده به وسیله 
ایمیدرو و واگذاری و گشایش اعتبار تا حد زیادی سر و سامان 
گرفته اند. به گفته کرباسیان با راه اندازی طرح های هفت گانه 
حدود 7 میلیون تن به ظرفیت تولید فوالد کشور افزوده خواهد 
شد و دولت درنظر دارد با مشارکت و حضور بخش خصوصی 
داخلی و خارجی ظرفیت تولید فوالد کشور را به 55 میلیون 
تن برساند و اتمام 7طرح بزرگ فوالدی کشور می تواند صنعت 

فوالد را در رسیدن به این هدف یاری کند.

   روند پیشرفت 7 طرح فوالدی
براســاس طرح جامع فوالد و برای رســیدن به اهداف این 
طرح، بهره برداری از 7 طــرح فوالدی و تالش برای برطرف 
کردن موانعی که در مســیر اجرای این طــرح قرار گرفته از 
تمهیدات سازمان توســعه صنایع و معادن )ایمیدرو( است 
که در همین رابطه کاهــش هزینه های احداث این طرح ها 
ازجمله اقداماتی است که انجام شــده است. رییس هیات 
عامل ایمیدرودربــاره روند اجرای 7طــرح فوالدی گفت: 
تامین زیرســاخت ها یکی از مشکالتی اســت که در مسیر 
اجرایی شدن 7طرح فوالدی وجود داشته است؛ با تمهیداتی 
که اندیشیده شده توانســتیم قیمت ها را منطقی و متعادل 
کنیم و هزینه هــای احداث طرح های فــوالدی را کاهش 
دهیــم، همچنین ســهم فاینانس چین از 60 بــه 40 را به 
50-50 رســاندیم. مهدی کرباسیان افزود: 7 طرح فوالدی 
که در ســال 1385 کلید خورد، پیش بینی شــده بود در 3 
سال تکمیل شود که به دلیل مشکالت مالی مدت ها متوقف 
ماند اما با تالش سازمان توســعه و نوسازی معدن و صنایع 
معدنی )ایمیدرو( در دولت یازدهم این طرح ها فعال شــد. 
وی گفت: چندین طرح فعال شده اما در طرح فوالدی بافت 
و قائنات بین شرکا اختالف به وجود آمد که درحال برطرف 
کردن این اختالف ها هستیم تا این طرح نیز به خوبی پیش 
رود. کرباســیان اظهار کرد: در این بین نخستین واحد آهن 
اسفنجی که مربوط به فوالد سپیددشت )استان چهارمحال 
و بختیاری( اســت، اسفند مورد بهره برداری قرار می گیرد و 
در بین این 7 طرح نخستین طرحی است که پیشرفت خوبی 
داشته و به بهره برداری می رسد. وی افزود: فوالد سپیددشت 

با مشارکت ســازمان ایمیدرو و فوالد مبارکه اصفهان اجرا 
شده است. آنطور که کرباســیان می گوید پیش بینی شده 
واحد احیای فوالد شــادگان )خوزستان(، نی ریز )فارس( و 
میانه )آذربایجان شرقی( به عنوان دیگر طرح های فوالدی 
راه اندازی شــوند. رییس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان 
کرد: براســاس طرح جامع فوالد دســتیابی به 55 میلیون 
تن ظرفیت فوالد پیش بینی شــده که باید 14 میلیون تن 
آن صادر شود و دســتیابی به رقم پیش بینی شده در 9 سال 
آینده امکان پذیر است، اما به دلیل شرایط رکودی بازار و افت 
قیمت امکان تولید 19 میلیون تن فوالد در سال جاری وجود 
ندارد. وی گفت: صادرات با ارزش افزوده باالتر به عنوان یک 
موضوع مهم در این بخش مطرح است و عالوه بر این در سال 
جاری برای نخستین بار رکورد تاریخی صادرات 3 میلیون 

تن تولیدات فوالدی به ثبت می رسد.

   راه اندازی واحد احیا
مشــکالت و موانعی که در مسیر 7 طرح فوالدی قرار گرفته 
بود درحال برطرف شــدن اســت و با اجرای برجام به طور 
قطع میزان پیشــروی 7 طرح فوالدی نیز نسبت به گذشته 
روند سریعتری را در پیش می گیرد و براساس پیش بینی ها 
بسیاری از این طرح ها در سال آینده به بهره برداری خواهد 
رســید. در این رابطه عضو هیات مدیره شــرکت ملی فوالد 
اظهار کرد: بــرای هر کدام از 7 طرح فوالدی بعد از برگزاری 
فراخوان در روزنامه های کثیراالنتشار، مشارکت کنندگان 
انتخاب شدند؛ مشــارکت کنندگان مبالغ خوبی به عنوان 
آورده داشــتند که درصد ســهام این مشــارکت کنندگان 
متفاوت اســت به طوری که 50 درصد سهام در اختیار آنها 
است. محمدرضا ســجادیان ادامه داد: کارخانه های فوالد 
شــامل 2 بخش احیا و فوالدسازی هســتند، شرکت ملی 
فوالد ایران و ایمیدرو این فعالیــت را به خوبی پیش برده و 
درصدی به عنوان آورده از این بخش ها و درصدی از ســهام 
نیز از ســایر مشــارکت کنندگان است. ســجادیان افزود: 
طرح های فــوالدی در بخش احیا به خوبــی پیش می رود 
و امید اســت در ابتدای ســال آینده به بهره برداری برسند. 
در بخش فوالد نیز با اجرایی شــدن برجام و تعامالتی که با 
کشورهای خارجی شــده پیش بینی می شود در سال آینده 
به بهره برداری برســد. عضو هیات مدیره شرکت ملی فوالد 
ادامه داد: در اجرای این طرح ها مشــکالتی وجود داشته که 
بخشی از این مشکالت به کمبود نقدینگی مربوط بود که با 
آورده های مشارکت کنندگان برطرف شد؛ همچنین با تامین 
زیرساخت ها و با مشــارکت هایی که دولت، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و ایمیدرو دارند بسیاری از این موانع برطرف 
خواهد شد. وی گفت: اجرایی شدن 7 طرح فوالدی در دولت 
یازدهم روند مناسبی را در پیش گرفته و بسیاری از واحدهای 
احیای این کارخانه ها به بهره برداری می رسند. با بهره برداری 
این طرح ها میزان تولید فوالد نیز افزایش پیدا خواهد کرد و 
به تحقق هدف تولید 55 میلیون تنی فوالد دست می یابیم.
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يکی از هزينه های سنگين 
تحريم بر فعاليت های ما، 
اجبار در خريد نقدی بود. 
خريد نقدی و بازگشت 
پول در درازمدت باعث 
شد تا هزينه زيادی بر ما 
تحميل شود

برنامه یگانه اندیش صنعت برای تامین مواد اولیه فوالدسازان
خدابنده در گفت وگو با ماین نیوز مطرح کرد:

تامین الكترود گرافیتی از منابع مطمئن
مدیرعامل شرکت یگانه اندیش صنعت در تالش است تا چهره متفاوتی از این شرکت را 
در مقایسه با سایر شرکت های بازرگانی مواد اولیه صنایع معدنی نشان دهد. اصلی ترین 
مشخصه این چهره متفاوت نیز تبدیل شدن به بخشی از زنجیره تولید است. شرکت یگانه 
اندیش به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ یگانه اندیش سرمایه در زمینه تامین مواد 
اولیه صنایع فوالد، آلومینیوم و ... فعالیت می کند. امیر خدابنده، مدیرعامل این شرکت تفاوت یگانه 
اندیش صنعت را با سایر شرکت های بازرگانی فعال در زمینه تامین مواد اولیه صنایع معدنی، حضور قوی 
این شرکت در چرخه تولید و همراهی با تولیدکنندگان می داند. خبرنگار ماین نیوز با امیر خدابنده، 

مدیرعامل شرکت یگانه اندیش صنعت گفت وگویی انجام داده است که متن آن به شرح زیر است:

   شــرکت یگانه اندیش صنعت در چه 
حوزه هایی فعالیت می کند؟

شرکت یگانه اندیش صنعت یکی از شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ یگانه اندیش سرمایه است 
که در زمینه تامین مــواد اولیه موردنیاز صنایع 
فوالد، آلومینیوم، سرب و روی، ترانسفورماتور 
و قطعات خودرو )خودروسازی راین یکی دیگر 
از زیرمجموعه های هلدینگ( فعالیت می کند. ما 
برای صنعت فوالد موادی مانند الکترود گرافیتی، 
گندله، فروآلیاژها، کک نفتی، کک متالورژی و 
زغال سنگ را تامین می کنیم. به عنوان ذوب آهن 
اصفهان که بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ 
در صنعت فوالد کشور است، از مشتریان ماست.

 الکترود گرافیتی را نیز برای شرکت هایی مانند 
فوالد خوزستان، فوالد خراســان، فوالد ارفع، 
فوالد خزر، گروه ملی فوالد و ... تامین می کنیم. 
شرکت در تمام مناقصه های فوالدسازان شرکت 
می کند. سیاست شرکت تضمین کیفیت مواد 
اولیه موردنیاز فوالدســازان بــا قیمت رقابتی 
است. باید به این نکته تاکید کنم که یگانه اندیش 
صنعت صرفا یک اجنت یا نماینده نیست، بلکه ما 

در زمینه خرید مواد اولیه اقدام به سرمایه گذاری 
می کنیم و شرایط مناسبی را هم برای پرداخت 
مشــتریانمان ایجاد کرده  و کلیه ریســک ها و 
مســئولیت های این کار را هــم پذیرفته ایم. ما 
خود را جــزوی از چرخه تولید می دانیم و کامال 
درگیر آن هستیم. این در حالیست که بسیاری از 
نمایندگان فروش شرکت های خارجی اصال وارد 
این فرایند نمی شوند اما نیاز امروز کشور چنین 
چیزی نیســت. هم اکنون شــرکت ها با بحران 
نقدینگی مواجهند و نمی تــوان تامین کننده 
صرف برای شــرکت ها بود، بلکــه باید تامین 
نقدینگی نیز از سوی تامین کننده قطعات و مواد 
اولیه صورت بگیرد، در غیر این صورت نباید انتظار 

رونق تولید را داشته باشیم.
    بهره مندی شــرکت های صنعتی از 
شرکت های بازرگانی مانند یگانه اندیش 

صنعت چیست؟
بسیاری از شرکت های صنعتی به منظور کاهش 
هزینه هــا، امور بازرگانی خود را برون ســپاری 
می کنند. ما بــه دنبال این هســتیم که چهره 
متفاوتی را از یک شرکت بازرگانی در فعالیت های 

یگانه اندیش صنعت نشان دهیم.
یکی از ویژگی های ما به عنــوان تامین کننده 
مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی، این است که 
دپوی محصول در بندرعباس داریم که 500 تن 
فروسیلیس و 500 تن فرومنگنز همواره در آن 
موجود و آماده تحویل اســت. به زودی الکترود 
گرافیتی هم به ســبد دپوی ما اضافه می شود. 
چنین ویژگی باعث می شــود زمان کمتری را 
برای تحویل محصول به مشتری از دست بدهیم.
   یکی از محصوالت اســتراتژیکی که 
تامین می کنید، الکترود گرافیتی است. 

در این باره بیشتر توضیح دهید.
ما نماینده دو تولیدکننده بزرگ الکترود گرافینی 
در چین به نام های فانگدا و نانتونگ هستیم. در 
چند ماه اخیر قیمت الکترود گرافیتی بین 200 
تا 300 دالر در هر تن کاهش یافته است. در زمینه 

عرضه الکترودهای گرافیتی به کارخانه های فوالد 
با قیمت رقابتی کار می کنیم و شــیوه پرداخت  

خوبی را هم به فوالدسازان ارائه کرده ایم.
   چه تفاوتی بین الکترود گرافیتی تولید 

چین و اروپا به ویژه آلمان وجود دارد؟
ما در دوران قبل از تحریم ها از آلمان هم الکترود 
گرافیتی وارد می کردیم اما در شــرایط تحریم 
واردات این محصول از چین صورت گرفت. چین 
در زمینه الکترود گرافیتی پیشرفت قابل توجهی 
داشــته و از نظر کیفیت قطعا از هند و روســیه 
جلوتر است. قیمت الکترودهای گرافیتی چین 
هم بین 5 تا 8 درصد ارزان تر از مشــابه آلمانی 
است. به تازگی مذاکراتی با شرکت SGL آلمان 
داشته ایم تا بتوانیم بخشی از الکترود گرافیتی 
موردنیاز فوالدسازان را نیز از این شرکت مطرح 

تامین کنیم.



هدف کاوه پارس برای کسب سهم 10 درصدی از بازار فوالد
تاسیس 3 مجتمع عظیم فوالدی در 3 نقطه استراتژیک

طرح جامع فوالد بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با رویکرد ایفای نقش 

تعیین کننده در صنایع زیرساختی کشور از جمله 
سیمان، فوالد و آلومینیوم با ایجاد هلدینگ صنایع 

معدنی کاوه پارس قدم در راه توسعه صنایع زیرساختی 
کشور نهاده و در این مسیر همانگونه که در زمینه توسعه 
صنعت سیمان موفق بوده و به سهم 13 درصد از بازار این 
محصول دست یافته با تأسیس 3 مجتمع عظیم فوالدی 
در 3 نقطه استراتژیک کشور بترتیب مجتمع فوالد کاوه 

جنوب کیش در منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس در 
زمینی به مساحت 170 هکتار، مجتمع فوالد کاوه اروند در 
منطقه آزاد اروند واقع در خرمشهر در زمینی به مساحت 
220 هکتار و مجتمع فوالد شرق کاوه در دوسایت سنگان 

و تربت حیدریه و با هدف ایجاد زنجیره ارزش متوازن 
و کسب سهم حداقل 10 درصدی از بازار فوالد کشور، 

گامهای اولیه را استوار و محکم در مسیری هر چند پرپیچ 
و خم اما استراتژیک و تعیین کننده برای تعالی صنعت 

کشورمان برداشته است.

   شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
هلدینگ کاوه پارس در ســال 1386 با تأســیس یکــی از بزرگترین 
مجتمع های فوالدی کشور - شرکت فوالد کاوه جنوب کیش - در منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس واقع در بندرعباس در زمینی به مساحت 170 
هکتار که از مزایای دسترسی به آب های آزاد و سهولت توسعه صادرات 
و همچنین تأمین زیرســاختها از جمله آب مورد نیاز مجتمع برخوردار 

می باشد، شروع به اجرای پروژه های مجتمع نمود.
این شرکت با مطالعه شــرایط کشور و با لحاظ نمودن ذخایر قطعی گاز 
طبیعی کشــور که بالغ بر 33.5 تریلیون مترمکعب می باشد و به صرفه 
بــودن روش تولید فوالد به روش احیاء مســتقیم، بــا انتخاب بهترین 
تکنولوژی احیاء مستقیم یعنی روش میدرکس اقدام به ایجاد دو مدول 
عظیم احیاء مستقیم در مجموع به ظرفیت 1.9 میلیون تن در سال نمود 
و با انجام سرمایه گذاری بالغ بر 3 هزارمیلیارد ریال در آبان ماه سال 90 
از مدول A و در کمتر از 1 سال بعد از آن نیز از مدول B بهره برداری نمود 
که هم اکنون نیز حداقل 10درصد از ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور 
را در اختیار دارد. در اجرای این پروژه بالــغ بر 50 هزار مترمکعب بتن 
ریزی فونداســیون و نصب بیش از 7200 تن تجهیزات و ماشین آالت 
اصلی، بیش از 7400 تن اســکلت فلزی و بیش از 7400 تن تجهیزات 
جانبی انجام شده است و محصول تولیدی آن با متالیزاسیون 92 درصد 
و کربن 1.5 درصد عرضه می شود. هلدینگ کاوه پارس با رویکرد تکمیل 
زنجیره ارزش محصوالت در شرکت های زیرمجموعه تصمیم گرفته تا بر 
اساس همین رویکرد به تعریف و اجرای پروژه فوالدسازی در این مجتمع 
مبادرت نموده که در آذرماه سالجاری فاز 1 فوالدسازی با ظرفیت 1.2 

میلیون تن در سال به بهره برداری رسید.
از ویژگی های بــارز این واحد کوره قوس الکتریکی با ظرفیت اســمی 
210 تن و ظرفیت ذوب 170 تن بزرگترین کوره EAF موجود در کشور 
محســوب می شود و همچنین ماشــین ریخته گری پیوسته با 6 مجرا 
)Strand( کــه قابلیت تولید بیلت با مقاطــع 120، 150و 200 میلی 
متــر را دارد. در اجرای این پروژه 1700 عدد شــمع با بیش از 23 هزار 
مترمکعب بتن ریزی، بیش از 60 هزار مترمکعب بتن ریزی فونداسیون، 
اجرای 5 هزار تن آرماتوربندی، حفاری و خاکبرداری بیش از 146 هزار 
مترمکعب و نصب 8900 تن اسکلت فلزی و 8 هزار تن تجهیزات و ماشین 
آالت اصلی صورت گرفته اســت. همچنین این شرکت در ادامه رویکرد 
توسعه زنجیره ارزش خود و همچنین با کسب تجربه و دانش اجرای فاز 
1 فوالدسازی اقدام به اجرای فاز 2 فوالدسازی با ظرفیت 1.2 میلیون تن 
در سال نموده که انتتظار می رود تا پایان سال 96 به بهره برداری برسد. 
این مجتمع عظیم فوالدی با توجه به نیازهای خود اقدام به اجرای یک 
پروژه عظیم تأمین و توزیــع آب صنعتی با ظرفیت تولید 55.000 متر 
مکعب آب صنعتی نموده که تاکنون نیز دو واحد  SWRO در مجموع 
با ظرفیت 15.000 متر مکعب و 1 واحد DWRO با ظرفیت 17.000 
مترمکعب به بهره برداری رســیده و دو واحد 10 و 30 هزار مترمکعبی 
نیز در دست اجرا می باشد که انشــااهلل تا پایان سال 1396 به ظرفیت 
تولید و توزیع 55 هزار متر مکعب آب صنعتی دست پیدا خواهیم نمود. 
عالوه بر پروژه آبرسانی این مجتمع با توجه به نیازهای زیرساختی خود 
اقدام به اجرای یک پروژه زیرســاخت جهت تأمین برق، گاز، راه آهن و 
زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی نیز نموده است که تاکنون پروژه گاز 
و برق به اتمام رسیده است و پروژه راه آهن نیز در دست اقدام می باشد و 
جهت تأمین برق مورد نیاز پروژه های آتی نیز اقدامات مقتضی در دست 
اقدام می باشــد. همچنین با توجه به تعریف پروژه های آتی و توســعه 

زنجیره ارزش محصول فوالد در این شرکت، اقدام به خرید زمین شماره 
2 به مساحت 100 هکتار صورت گرفته است که هم اکنون نیز عملیات 
تسطیح جهت آماده سازی برای اجرای پروژه های آتی و همچنین پروژه 

راه آهن در دست اجرا می باشد.

   شرکت فوالد کاوه اروند
این شرکت واقع در خرمشــهر و منطقه آزاد اروند می باشد و از مزایای 
مناطق آزاد و همچنین مناطق محروم برخوردار می باشد و از آنجایی که 
دارای زمین 220 هکتاری می باشد و همچنین با توجه به دسترسی به 
آبهای بین المللی، در طرح جامع فوالد هلدینگ اجرای زنجیره متوازن 
از آهن اســفنجی تا محصوالت نوردی به ظرفیت 2.8 میلیون تن دیده 
شده اســت که هم اکنون نیز پروژه نورد گرم میلگرد و مفتول سبک با 
ظرفیت 600 هزار تن در ســال در دســت اقدام می باشد و امید است تا 

مهرماه سال آتی به بهره برداری برسد.

   شرکت فوالد شرق کاوه
این شرکت در شهرستان خواف استان خراسان رضوی در محل معادن 
سنگ آهن سنگان واقع شده اســت و از مزایای دسترسی به خوراک و 
معــدن و همچنین مناطق محروم برخوردار می باشــد و از آنجایی که 
هلدینگ دارای ســهمیه تأمین خوراک حداقل به میزان 5 میلیون تن 
در سال می باشد، در طرح جامع فوالد هلدینگ اجرای زنجیره متوازن 
کنسانتره سازی سنگ آهن و گندله سازی به ظرفیت حداقل 10 میلیون 
تن در ســال در آن دیده شده اســت که هم اکنون نیز پروژه کنسانتره 
سازی با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال در دست اقدام می باشد و پروژه 
گندله ســازی آن نیز به زودی و انشااهلل با گشــایش اعتبارات اسنادی 

شروع خواهد شد.

   سرمایه گذاری 117هزار میلیاردریالی بنیاد در فوالد
هلدینگ گسترش صنایع معدنی بنیاد )کاوه پارس( با تدوین طرح جامع 
فوالد بدنبال توســعه متوازن زنجیره ارزش این محصول استراتژیک با 
هدف دستیابی به حداقل 10 درصد از بازار فوالد کشور می باشد که در 
این راستا و با توجه به طرح جامع، در فاز اول تا سال 1397 برنامه ریزی 
نموده تا 10 پروژه با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال 
را اجرا و مشــارکت نماید بطوریکه تاکنون با راه اندازی دو پروژه عظیم، 
بیش از 19 هزار میلیارد ریال از آن سرمایه گذاری صورت گرفته است. 
و در فاز بعدی تا سال 1404 و با هدف ایجاد ظرفیت تولید فوالد خام به 
میزان 5.5 میلیون تن در ســال و تکمیل زنجیره متوازن آن پیش بینی 

می شود بالغ بر 77 هزار میلیارد ریال نیز نیاز به سرمایه گذاری باشد.

هلدینگ 
گسترش صنایع 

معدنی بنیاد 
مستضعفان 

انقالب اسالمی- 
شرکت کاوه 
پارس - با راه 
اندازی واحد 

1.2 میلیون تنی 
فوالدسازی خود 
در بندرعباس 

گام استوار 
دیگری در راه 
اعتالی صنعت 
فوالد کشور 
برداشته است

هلدينگ گسترش صنايع 
معدنی بنياد )کاوه پارس( 

با تدوين طرح جامع 
فوالد بدنبال توسعه 

متوازن زنجيره ارزش اين 
محصول استراتژيک با 

هدف دستيابی به حداقل ۱۰ 
درصد از بازار فوالد کشور 
می باشد که در اين راستا و 
با توجه به طرح جامع، در 

فاز اول تا سال ۱397 برنامه 
ريزی نموده تا ۱۰ پروژه با 
حجم سرمايه گذاری بالغ بر 
4۰ هزار ميليارد ريال را اجرا 

و مشارکت نمايد بطوريکه 
تاکنون با راه اندازی دو 

پروژه عظيم، بيش از ۱9 
هزار ميليارد ريال از آن 
سرمايه گذاری صورت 

گرفته است

4 تا 6   اسفند 1394
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کاهش شدید تولید معادن زغال سنگ بعد از واگذاری به شبه دولتی ها
صمدی مطرح کرد:

فریاد صنعت زغال سنگ به جایی نمی رسد

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه سال قبل تولید زغال سنگ 
کشور به حدود 1.3 تا 1.4 میلیون تن رسید، گفت: با توجه به مشکالت ایجاد شده برای 
صنعت زغال سنگ تولید امسال کشور در این حوزه حداکثر به یک میلیون تن خواهد 

رسید. سعید صمدی با تقسیم بندی مشکالت صنعت زغال سنگ ایران به دو بخش کوتاه مدت و 
بلندمدت توضیح داد: در حال حاضر تولید زغال سنگ ایران حدود یک میلیون تن است در حالی 
که کشور همسایه یعنی ترکیه بالغ بر 60 میلیون تن تولید زغال سنگ دارد و این نشان می دهد که 

اصال جایگاه خوبی در صنعت زغال سنگ نداریم. وی افزود: باید به سمت افزایش تولید زغال سنگ 
به عنوان منبع جدید انرژی در کشور برویم و این موضوع را در کشور جا بیندازیم. از سوی دیگر باید 
بگویم که در بخش مشکالت کوتاه مدت صنعت زغال سنگ، هزینه اصلی معادن زغال سنگ نیروی 

انسانی این بخش است که 60 تا 80 درصد از کل هزینه های این صنعت را به خود اختصاص می دهد. 
این هزینه قابل به تاخیر انداختن هم نیست. به عنوان مثال صنایعی مانند خودروسازی و ذوب آهن 
می توانند هزینه مواد اولیه خود را با تاخیر چند ماه پرداخت کنند اما چنین کاری برای معادن زغال 

سنگ امکان پذیر نیست و حقوق کارگران این معادن باید ابتدای هر ماه پرداخت شود. 

پایان غروب بلند زغال سنگ
تحلیلگران امیدوارند در بازه 25 ساله آینده شاهد رشد چشمگیر صنعت 
زغال سنگ باشیم. روند چند ماهه اخیر قیمت زغال سنگ از ریزش هاي 
پي در پي حکایت دارد. به عقیده تحلیلگران، بهاي این محصول ممکن 
است تا ارقامي حتي خیلي پایین تر از سطوح کنوني افت پیدا کند، اما 
از کانون توجهات بازار انرژي خارج نخواهد شــد. همچنان بسیاري از 
کارشناسان و منابع آگاه بر این باورند که انتظار مي رود استفاده از زغال 
سنگ در مقیاس جهاني تا سال 2040 میالدي با افزایش همراه شود. 
این امر زمینه ساز رشد تقاضا از سوي بازارهاي داخلي و به تبع آن افزایش 
میزان تولیدات و نوسان قیمت ها خواهد شد که با توجه به روند ماه هاي 
اخیر زغال سنگ یک نیاز ضروري است؛ هرچند دورنماي این پیش بیني 
روشن اســت، اما بازه در نظر گرفته شده اندکي از توان سرمایه گذاران 
 Seeking( خارج به نظر مي رســد. به نقل از موسسه ســیکینگ آلفا
Alpha( براساس آمارهاي رسمي در حال حاضر در ایاالت متحده، براي 
تولید حجمي بین 35 تا 40 درصد از برق این کشور، همچنان از زغال 
سنگ استفاده مي شــود. به گفته کارشناسان، فرآیند جایگزیني گاز 
طبیعي در ایاالت متحده در حال رخ دادن است؛ اما زماني که قیمت هاي 
آن تا باالي سطح 2 دالر و 50 سنت بر هر میلیون بي.تي.یو رشد کند، به 
نظر مي رســد سوزاندن زغال سنگ بیشتر از آن مقرون به صرفه باشد. 
اگرچه بسیاري براین باورند که میزان مصرف نفت در کشورهاي عضو 
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )OECD( طي بیش از ده سال اخیر 
با کاهش همراه بوده اســت، آنچه تا حد زیادي از مرکز توجهات بیرون 
رفته و مغفول مانده این است که در حال حاضر همچنان طالي سیاه، 

سهم بسیار بزرگي از مصرف جهاني انرژي را به خود اختصاص داده و به 
عنــوان یک منبع غني و دیرینه در زمینه تامین انرژي مورد مصرف در 
سطح جهان شناخته مي شود. با وجود این واقعیت که طي بیش از 20 
ســال گذشته رفته رفته از میزان اهمیت نفت کاسته شده، اما کماکان 
هیچ کس نمي تواند ادعا کند که از بین رفتن کامل اهمیت نفت قریب 
الوقوع و حتمي است؛ در حالي که اغلب اعالم شده زغال سنگ، به عنوان 
یک کاالکه طي بیش از دو دهه گذشــته با افزایش اهمیت همراه بوده، 
در حال از بین رفتن اســت و بعضا شاهد بوده ایم که بسیاري به نابودي 
این صنعت در بازه میان مدت اشــاره کرده اند. البته با نگاهي اجمالي 
به بازار زغال ســنگ در ســطح جهان به وضوح مي توان نتیجه گیري 
کرد که این نظریه که بازار زغال سنگ در حال نابودي است، نامعتبر و 
نادرست است. در ادامه گزارش سیکینگ آلفا آمده است: بررسي روند 
صنعت زغال سنگ نشــان مي دهد که پیش از این نیز سایه رکودهاي 
بلندمدت بارها بر ســر بازار این محصول سنگیني کرده بود که در آن 
بازه هاي زماني نیز بســیاري از تحلیلگران به از بین رفتن قریب الوقوع 
صنعت زغال ســنگ راي داده بودند. در نگاه بلند مدت اما برخي حتي 
ممکن است باور داشته باشند که این صنعت از دهه 1950 میالدي تا 
کنون در روند افول تدریجي قرار گرفته است. با این اوصاف اما بازار زغال 
سنگ همچنان به کار خود ادامه مي دهد و اهمیت آن در سطح جهان 
بیش از 20 سال گذشته افزایش یافته است. به عقیده تحلیلگران، زغال 
سنگ ممکن است به عنوان یک کاالي کم تقاضا با سرعت رشد پایین 
شناخته شود، که فاقد توان ایجاد جاذبه براي سرمایه گذاران است، اما 

کماکان در حال تالش براي حفظ ســهم خود در بازار ایاالت متحده و 
مناطق مختلف اروپا است، اگرچه مدت ها است که از روزهاي رونق خود 
فاصله گرفته است. صنعت زغال سنگ به جاي نابودي کامل، در روند 
نزولي تدریجي گرفتار شده و به ویژه در ایاالت متحده از درد عظیم بي 
رونقي رنج مي برد. مانند بسیاري از کاالها، تقاضاي بازارهاي نوظهور 
)عمدتا در چین( براي زغال ســنگ طي بازه بین اواخر دهه 2000 تا 
سال 2013 میالدي که منجر به رشد تولیدات نزدیک به 70 درصد در 
سطح جهاني شــد، موجب برهم زدن تعادل در سراسر زنجیره عرضه 
زغال سنگ شد که ناهمگوني شــدیدي را در بازار این محصول ایجاد 
کرد. نوسانات رخ داده در روند تقاضا براي زغال سنگ بسیار زیاد بوده و 
همچنان به گونه اي مخرب، حتي در کشورهاي عضو سازمان همکاري 
و توسعه اقتصادي در حال به هم ریختن توازن بازار این محصول است.

دولت می تواند مشکل صنعت خودروسازی را 
با پرداخت یارانــه و اعطای خط اعتباری حل 
کند، چرا مشــکل معادن زغال سنگ و ذوب 
آهــن از همین طریق حل نشــود. مدیرعامل 
اسبق شرکت زغال سنگ البرز غربي افزود: از 
ســوی دیگر باید بگویم که ذوب آهن اصفهان 
چند سال پیش معدن زغال سنگ البرز شرقی 
را خریداری کرد که تجربه موفق هم نبود، چرا 
که این معدن شرایط و مشکالت حادی دارد. 
بنابراین بعید می دانم ذوب آهن دیگر انگیزه ای 
برای خرید و تملک دیگر معادن زغال ســنگ 
داشته باشد. رئیس کمیســیون معدن خانه 
اقتصاد ایران درباره مشــکالت ایمنی موجود 
در معادن زغال سنگ ایران گفت: وقتی معادن 
زغال سنگ از نظر مالی دچار بحران می شوند، 
طبیعی است که رعایت استانداردهای ایمنی 
نیز در ایــن معادن افت پیدا کنــد و در خرید 
و تامین لوازم ایمنــی در معادن صرفه جویی 
می شود. در این شرایط ضریب ایمنی معادن 
زغال سنگ نیز کاهش می یابد. اما قطعا مدیران 
معادن زغال ســنگ راضی به کاهش ســطح 
ایمنی معادن نیستند و اگر مشکالت اقتصادی 
معادن زغال سنگ حل شود حوزه ایمنی نیز 
ارتقــا می یابد. البته اگر حادثــه ای در معادن 
زغال سنگ به وجود آید، هزینه های آن بسیار 
بیشتر از هزینه های حاصل از صرفه جویی شده 
خواهد بود. ضمن اینکه بیمه ها نیز شــرایط 
بسیار سختگیرانه ای را برای بیمه معادن زغال 
ســنگ اعمال می کنند. وی اضافه کرد: البته 
نرخ حوادث معادن زغال سنگ در ایران بسیار 
کمتر از بسیاری از کشورهای دیگر است، چرا 
که معادن زغال سنگ ایران حداکثر در عمق 
100 متــری کار می کنند در حالی که در دنیا 
معادن زغال سنگ تا عمق 1100 متری هم در 
حال فعالیت هســتند. بنابراین در عمقی که 
معادن زغال ســنگ ما در حال تولید هستند، 

وقوع حادثه چندان معنی ندارد. 
امــا به هرحال ارتقــای ایمنی معــادن زغال 
سنگ مســتلزم صرف هزینه است و به عنوان 
مثال ایجاد تونل هــای اضافی در معادن زغال 
سنگ و اســتفاده از چوب های باکیفیت برای 

نگهداری الیه هــای کارگاه های اســتخراج 
هزینه بر هستند. از سوی دیگر در حال حاضر 
در بســیاری از معادن زغال سنگ دنیا دیگر از 
روش های سنتی برای سنجش میزان گاز متان 
و دیگر گازهای خطرناک اســتفاده نمی شود 
بلکه به سمت روش های ســنجش مکانیزه و 
نصب سنسور رفته اند اما شاهد این هستیم که 
عمده معادن زغال سنگ کشور فاقد سیستم 
گازسنج مکانیزه هستند. یا اینکه طبق قانون 
هر کارگر زغال ســنگ که وارد محیط معدن 
می شــود، باید یک خودنجات با خود به همراه 
داشته باشد که در هنگام وقوع سانحه تا چند 
ساعت می تواند اکسیژن معدنچی را تامین کند 
اما در حال حاضر به دلیل گرانی این محصول 
بســیاری از معدنچیان زغال سنگ فاقد این 
وســیله ایمنی هســتند. رئیس کمیسیون 
معدن خانه اقتصاد ایران در پاســخ به ســوال 
دیگری در خصوص اینکه آیا بخش خصوصی 
تمایل به حضور در صنعت زغال سنگ دارد یا 
خیر؟ گفت: معادن زغال سنگ نیروبرو هستند 
و بخش خصوصی واقعی می تواند در این حوزه 
بسیار موفق عمل کند. متاسفانه در چند سال 
گذشــته برخی از معادن زغال سنگ کشور را 
بابت بدهی دولت به بخش های شــبه دولتی 
مانند سازمان تامین اجتماعی واگذار کردند و 
بعد از این واگذاری ها عمال شاهد کاهش تولید 

شدید این معادن بوده ایم.
این معادن بعد از واگذاری نه تنها اقتصاد نشدند 
بلکه اجرای طرح های توسعه آنها نیز متوقف 
شــد. در حالی که اگر همین معادن به بخش 
خصوصی واقعی واگذار می شد قطعا وضعیت 
آنها بهتر می شــد. باید بگویم کــه مدیریت 
معادن زغال سنگ کار بسیار پیچیده ای است 
که شاید از عهده ســازمان های شبه دولتی بر 
نمی آیــد. تولید این معادن پــس از واگذاری 
به شبه دولتی ها دستکم بین 30 تا 35 درصد 
کاهش یافته است. در شرایطی که ساالنه 1.5 
میلیون تن زغال ســنگ وارد کشور می کنیم، 
الویت مــا در این صنعت بایــد افزایش تولید 
باشد. متاسفانه زغال سنگ تنها کانی است که 

به صورت خام وارد کشور می شود.

استخراج زغال  سنگ 
نصف شد
آمارهای 9 ماهه از عملکرد 
ماهانه شرکت های زغال 
 سنگ در سال 94 حاکی 
از کاهش ۵6 درصدی 
استخراج زغال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 
است. بررسی  ها از آمارهای 
جديد ايميدرو و عملکرد 9 
ماهه شرکت های زغال سنگ 
در سال 94 حکايت از آن دارد 
که ميزان استخراج، ارسال 
و توليد کنسانتره در معادن 
زغال سنگ البرز مرکزی 
و طبس کاهش پيدا کرده 
است. اين در حالی است که 
آمار 9 ماهه برخی از معادن 
زغال کشور که حکايت از 
تعطيلی آنها دارد، ثبت 
نشده و در مجموع محاسبه 
نشده است.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در 
ادامه با اشاره به مشــکالت مالی معادن زغال 
سنگ ایران گفت: این مشکالت تنها از طریق 
پرداخت مطالبات قانونی معادن زغال سنگ 
قابل حل اســت. یعنی زمانی که معادن زغال 
ســنگ محصول خود را به ذوب آهن اصفهان 
می فروشــند، باید بتوانند حداکثر طی دو تا 
سه ماه مطالبات خود را دریافت کنند. این در 
حالیســت که هم اکنون بعضا تا شش ماه نیز 
مطالبات معادن زغال ســنگ به تعویق افتاده 
است. صمدی در پاســخ به این سوال که چرا 
با وجود تولید داخلی زغال ســنگ ذوب آهن 
اصفهان به عنــوان مصرف کننده اصلی زغال 
سنگ در کشــور اقدام به واردات این محصول 
نیز می کند؟ توضیح داد: مصرف ساالنه زغال 
سنگ کشور حدود 1.5 میلیون تن است که با 

توجه به تولید حدودا یک میلیون تنی داخل، 
بنابراین ذوب آهن اصفهــان ناچار به واردات 
حدود 1.5 میلیون تن زغال ســنگ است که 
پول زغال ســنگ وارداتی را نیز نقدا پرداخت 
می کند. به همین دلیل خواســته اصلی این 
اســت که پول زغال سنگ داخلی نیز به موقع 
پرداخت شود. او در پاسخ به سوال دیگری در 
خصوص اینکه آیا ذوب آهن اصفهان به تملک 
معادن زغال سنگ داخلی تمایل دارد؟ اظهار 
کرد: باید به این نکته اشاره کرد که ذوب آهن 
اصفهان بــه عنوان یک فوالدســاز هم اکنون 
با بحــران دپوی محصوالتش بــه میزان 1.5 
میلیون تن مواجه اســت و دلیل آن هم رکود 
در بازار و بخش ساخت وساز است و این شرکت 
تعمدی در پرداخت دیرهنگام مطالبات بخش 
زغال سنگ ندارد. بحث ما این است که وقتی 
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خبر

در خاورمیانه 
و آفریقا میزان 
مصرف رشد 
نسبتا خوبي 

خواهد داشت 
هرچند که بي 

ثباتي هاي 
سیاسي و افت 
شدید قیمت 

نفت خطراتي را 
متوجه تقاضاي 

فوالد در این 
مناطق خواهد 

کرد

پیشرفت 33 درصدی فاز دو فوالدسازی کاوه جنوب کیش
 هدف 10 میلیون تنی بنیاد در فوالد

مدیرعامل شــرکت فوالد کاوه جنــوب کیش )SKS( پیشــرفت فاز دو 
فوالدسازی این شــرکت را حدود 33 درصد اعالم کرد و گفت: پیش بینی 
می شود این پروژه ظرف 18 تا 24 ماه آینده به بهره برداری برسد. علی دهاقین 
با اشــاره به اینکه رویکرد اصلی شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش صادرات 
محصوالتش است، گفت: در همین راستا در حاشیه کنفرانس با چند شرکت 
نیز در راســتای صادرات محصوالتمان مذاکراتی داشتیم. وی افزود: طبق 
استراتژی تدوین شده در بنیاد و هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس 
باید تولید فوالد تا سال 1404 در مجموعه های هلدینگ به 10 میلیون تن 
برسد. خبرنگار ماین نیوز با علی دهاقین، مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب 

کیش گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:
   به نظر شما چرا اجرای پروژه های فوالدی در ایران اینقدر طول 

می کشد؟
نظر دادن درباره این موضوع مشکل است اما باید بگویم که پروژه ما هم در سال 
1391 کلید خورد و به زمان تشدید تحریم ها برخورد کرد و انتقال تکنولوژی 
و انتقال پول برای ما بسیار دشوار شد اما در همین شرایط با تدبیرات بنیاد و 
هلدینگ، اقدامات الزم انجام شد و توانستیم کارخانه را به بهره برداری برسانیم. 
اما در حالت کلی پروژه های فوالدی روی دو پایه قرار دارند، یکی تامین منابع 
مالی و دیگری برنامه ریزی ســریع و انتخاب پیمانکاران باصالحیت و واجد 

شرایط کار تا پروژه در زمان موردنظر به اتمام برسد.
   به نظر شما آیا دستیابی به هدف تولید 55 میلیون تن فوالد تا 

1404 شدنی است؟
امیدواریم به این هدف برسیم. تمام سعی مدیران این است که محقق شود اما 
چشم انداز هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس تامین زنجیره فوالد 
تا تولید به ظرفیت 10 میلیون تن تا سال 1400 است. پروژه فوالد کاوه جنوب 
کیش هم در دو فاز تعریف شده است که فاز یک آن اخیرا با ظرفیت 1.2 میلیون 
تن به بهره برداری رسید و فاز دو آن هم تا 24 ماه آینده به بهره برداری می رسد. 
تامین منابع ارزی برای فاز دو انجام شده است و تامین تجهیزات در حال انجام 
بوده و بطور کلی پیشرفت فاز دو بین 33 تا 34 درصد است. پیش بینی ما این 
است که این پروژه حداکثر بین 18 تا 24 ماه آینده راه اندازی شود. بعد از اتمام 
فاز دو نیز در تالش خواهیم بود تا پروژه گندله سازی 5 میلیون تنی فوالد کاوه 

جنوب کیش را استارت بزنیم.
   عملکرد چین را در بازار چطور ارزیابی می کنید؟

چین در حال دامپینگ گسترده محصوالتش در بازار است. به همین دلیل 
قیمت محصــوالت معدنی و از جمله فوالد در بازارهای مختلف به شــدت 
کاهش یافته است. هزینه حمل در قیمت تمام شــده فوالد اثر زیادی دارد 
و اینکه چین می تواند با وجود بعد مســافت فوالد خود را با قیمت پایین در 
بازار خاورمیانه بفروشد بنابراین ما هم می توانیم این کار را انجام دهیم. تالش 
ما کاهش قیمت تمام شــده تولید فوالد است تا بتوانیم در بازار رقابتی باقی 
بمانیم. متاسفانه برخی تصور می کنند در شرایط رکود باید کاهش تولید دارد 
اما باید با افزایش تولید، قیمت تمام شده خود را پایین بیاوریم و هزینه ها را 
با این روش پوشــش دهیم و من هم معتقدم که برخالف این شرایط باید با 

حداکثر ظرفیت کار کنیم.
   آیا تعرفه واردات فوالد کفاف وضعیت فعلی را می دهد؟

به نظر من در حال حاضر تعرفه واردات فوالد عدد مناسبی نیست و نمی تواند 
حمایت الزم را از فوالدسازان به عمل آورد. فوالدسازان هزینه های سنگین 
سرمایه گذاری داشته اند و نمی توانند در بازار محصوالت خود را عرضه کنند و 

باید تجدیدنظر جدی در تعرفه واردات فوالد صورت بگیرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد با اشاره 
به اینکه عمده مباحث مطرح شده در نوزدهمین وی در عین حال عنوان 
کرد که پیش بینی متال بولتن و پیش بینی های مطرح شده در کنفرانس 

با هدف تولید 55 میلیون تن فوالد ایرات تا 1404 بسیار تفاوت دارد.
خبرنــگار ماین نیوز بــا بهادر احرامیــان، عضو هیــات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد گفت وگویی انجام داده که متن 

آن به شرح زیر است:
   اوضاع بازار جهانی فوالد را چطور ارزیابی می کنید؟

همه پیش بینی ها این اســت که حداقل در سال 2016 نیز اوضاع رو به 
بهبودی نخواهد رفت. احتماال سال آینده مقداری شاهد تغییر ساختار 

شرکت ها خواهیم بود.
رکود اگر قرار باشــد مراحل خود را طی کند، یکــی از اتفاقاتی که باید 
رخ دهد، تجدید ســاختار شرکت هاست. سال 2016 شاهد این مرحله 

خواهیم بود.
   در پنل ایران چه مبحثی را مطرح کردید؟

وضعیت روز بــازار ایران و به ویژه پس از رفــع تحریم ها، موقعیت های 
تجارت و ســرمایه گذاری و انواع همکاری ها با ایران و اینکه کدام یک از 

بخش ها مهمتر خواهند بود، در پنل مطرح شد. موضوع سنگ آهن ایران 
و رقابت پذیری آن و قیمت تمام شده آن نیز مطرح شد. درباره زمان بندی 
رفع تحریم ها نیز صحبت شد و درباره اینکه در چه دوره ای و در چه افقی 

می توانیم وضعیت کامال عادی را در ایران ببینیم نیز کامال بحث شد.
   در مــورد آینده صنعت فوالد ایران ارزیابی کارشناســان 

خارجی چیست؟
پیش بینی متال بولتن با برنامه ای که در کشــور اعالم می شود، خیلی 

فرق دارد.
 اعداد متال بولتن با هدف تولید 55 میلیون تن فوالد تا 1404 متفاوت 

است و پیش بینی که اینجا می شود، اعداد معتدل تری است.
   نقطه نظر خاص دیگری هم دارید؟

آنچه که فعال می توان جمع بندی کرد این اســت که تمام کشــورها و 
شــرکت ها با توجه به رکــود حاکم بر بازار فــوالد و دورنمای آن که در 
میان مدت چندان بهبود نخواهد داشــت، همگی برنامه های توسعه و 

سرمایه گذاری خود را دوباره مرور و تغییر می دهند.
همه قبول کرده اند که صنعت فوالد رشد مورد انتظار را نخواهد داشت و 

طبق همین امر همه برنامه ها در حال تجدید ارزیابی است.

پیش بینی متال بولتن تحقق هدف 55 میلیون را نشان نمی دهد
2016 ؛ سال تجدید ساختار فوالدسازان

 سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه )OECD( در پیش بیني خود از وضعیت صنعت فوالد جهان 
پیش بیني کرده است که رشد مصرف فوالد جهان در سال 2016 میالدي به 4/ 1 درصد بالغ خواهد شد. این 

سازمان همچنین پیش بیني کرده است که مصرف فوالد چین در سال 2016 رشد منفي 5/ 0 درصد را تجربه 
کند و بنابراین مصرف فوالد کل جهان به استثناي چین تا 9/ 2 درصد رشد خواهد کرد.

رشد مناسب مصرف فوالد خاورمیانه و آفریقا
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه گزارش داد:

پیش بیني رشد 1.4 درصدي مصرف فوالد جهان

 براســاس این پیش بیني همچنین رشــد مصرف فوالد 
مناطق مختلف جهان در ســال 2016 به این شرح خواهد 
بود: اتحادیه اروپا 2/8 درصد، سایر کشورهاي اروپایي 1/4 
درصد، کشورهاي مشــترک المنافع عضو اتحاد جماهیر 
شوروي ســابق منفي 0/3 درصد، کشورهاي عضو پیمان 
نفتا 1/3درصد، آمریکاي مرکــزي و جنوبي 4/ 3 درصد، 
آفریقا 4/9 درصد، خاورمیانه 2/ 4 درصد و باالخره آســیا 
و اقیانوسیه 9/ 0 درصد. این ســازمان به نقل از سندیکاي 
جهاني فوالد اعالم کرده اســت که انتظــار مي رود حجم 
مصرف جهاني فوالد بر اثر رشد 1/4 درصدي در سال 2016 
به 5/ 1565 میلیون تن بالغ شود که البته این رقم منعکس 
کننــده کاهش تقاضاي چین و رشــد متوســط تقاضاي 

بسیاري از اقتصادهاي در حال توسعه و پیشرفته است.
البته در این بین برخي از مناطق نسبت به سایرین عملکرد 

بهتري خواهند داشت. به عنوان مثال در خاورمیانه و آفریقا 
میزان مصرف رشد نسبتا خوبي خواهد داشت هرچند که 
بي ثباتي هاي سیاســي و افت شدید قیمت نفت خطراتي 
را متوجــه تقاضاي فوالد در این مناطق خواهد کرد. بر این 
اســاس انتظار مي رود که میزان مصرف فــوالد اتحادیه 
اروپا از میانگین جهاني بیشــتر شــود و در سال 2016 به 
2/8 درصد برسد، اما با توجه به ضعف تقاضا طي سال هاي 
اخیر، مصرف فوالد اتحادیه اروپا در سال 2016 همچنان 
در حــدود 30 درصد پایین تر از ســطح مصرف منطقه در 
سال 2007 خواهد بود. عالوه بر این با توجه به منفي شدن 
رشد مصرف فوالد چین انتظار مي رود که میزان مشارکت 
بخش فوالد این کشور در رشد اقتصاد جهان از 6/ 3 درصد 
در ســال 2007 و 5/ 8 درصد در سال 2009 به منفي 2/ 0 

درصد در سال 2016 برسد.
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ریوتینتو اعالم 
کرده که همچنان 
در حال مطالعات 
فتی اقتصادی 
معدن است و با 
توجه به کمبود 
پول در بخش 
معدن، انتظار 

نمی رود سیماندو 
در این دهه به 
بهره برداری 

برسد

رئيس ايميدرو به 
لندن می رود

همايش سرمايه گذاری در 
ايران توسط فايننشيال 
تايمز در لندن برگزار 
می شود. در اين همايش 
 FT Iran Sumit که به نام
در تاريخ 8 مارس ۲۰۱6 
در لندن برگزار می شود، 
ولی اله سيف )رئيس 
بانک مرکزی ايران(، 
محمد نهاونديان )رئيس 
دفتر رئيس جمهوری( 
و مهدی کرباسيان 
)معاون وزير و رئيس 
هيات عامل ايميدرو( در 
مورد آخرين تحوالت 
بخش های مختلف کشور 
در پساتحريم سخنرانی 
می کنند. اين کنفرانس 
دارای پانل ويژه ای در 
مورد منابع طبيعی ايران 
)Natural Resources( 

 است که در آن 
به فرصت های 
سرمايه گذاری خارجی 
و مشوق های مربوطه 
در بخش معدن و صنايع 
معدنی ايران پرداخته 
می شود.

ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ سنگ آهن جهان در 2015
سازمان زمین شناسی آمریکا گزارش داد:

استرالیا بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن جهان شد

 سازمان زمین شناسی آمریکا در 
تازه ترین گزارش خود ایران را 

از نظر تولید سنگ آهن در سال 
2015 میالدی در رده یازدهم 

بزرگترین تولیدکنندگان این 
ماده معدنی در جهان قرار داد.  
براساس گزارش سازمان زمین 

شناسی آمریکا )USGS( که 
به تازگی منتشر شده است، 

ایران با تولید 33 میلیون 
تن سنگ آهن در سال 2015 

میالدی رده یازدهم بزرگترین 
تولیدکنندگان سنگ آهن 

جهان را در سال گذشته میالدی 
به خود اختصاص داد.

استرالیا با تولید 824 میلیون تن با اختالف زیاد نسبت به سایر 
کشــورها عنوان بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن جهان را در 
اختیار دارد. برزیل با تولید 428 میلیون تن و چین با تولید 264 
میلیون تن رده های دوم و سوم را در این زمینه به خود اختصاص 
دادند. همچنین کشورهای هند با تولید 129 میلیون تن، روسیه 
با تولید 112 میلیون تن، آفریقــای جنوبی با 80 میلیون تن، 
اوکراین بــا تولید 68 میلیون تن، آمریکا بــا تولید 43 میلیون 
تن، کانادا با 39 میلیون تن، ســوئد بــا 37 میلیون تن، ایران با 
33 میلیون تن و قزاقســتان با 25 میلیون تن تولید رتبه های 
چهارم تا دوازدهم را بدست آوردند. البته شاید تعجب کنید که 

چرا در گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا تولید سنگ آهن 
چین این میزان کم اعالم شده است، در حالی که چین همواره 
بزرگترین تولیدکننده ســنگ آهن جهان بوده است. سازمان 
زمین شناسی آمریکا در این زمینه توضیح کوتاهی داده که در 
فایل پیوست قابل مشاهده اســت. براین اساس آمار ارائه شده 
توسط منابع چینی از تولید کشور چین مربوط به آمار استخراج 
کلوخه می شــود که با توجه به کمتر بودن عیار متوسط کلوخه 
استخراجی، این عدد برای مطابقت با آمار سایر کشورها تعدیل 
شده است. براساس اعالم سازمان زمین شناسی آمریکا، تولید 
سنگ آهن ایران در ســال 2015 هیچ تغییری نسبت به سال 

2014 نداشته است. سهم ایران از تولید جهانی سنگ آهن در 
سال قبل به حدود 1.49 درصد رسید. همچنین تولید جهانی 
سنگ آهن در سال گذشــته میالدی بالغ بر 2 میلیارد و 210 
میلیون تن اعالم شده که این رقم در سال 2014 میالدی معادل 
2 میلیارد و 220 میلیون تن اعالم شده بود. آنطور که سازمان 
زمین شناسی آمریکا در گزارش خود اعالم کرده مجموع ذخایر 
جهانی سنگ آهن خام بیش از 850 میلیارد تن برآورد می شود 
که این میزان ذخیره حاوی متجــاوز از 190 میلیارد تن آهن 
است. درباره ایران نیز سازمان زمین شناسی آمریکا این دو رقم 

را به ترتیب 2.7 و 1.5 میلیارد تن اعالم کرده است.

شــرکت های بزرگ معدنی طی 10 ماهه ســال 94، 
بیش از 25 میلیون تن سنگ آهن تولید کردند که این 
رقم نسبت به مدت مشــابه سال قبل افت 8 درصدی 

داشته است.
8 شــرکت بزرگ معدنی کشــور شــامل گل گهر، 
چادرملو، مرکزی، ســنگان، جالل آباد، میشــدوان، 
ســیرجان و فالت مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان 
دی ماه، 25 میلیون و 885 هزار و 534 تن سنگ آهن 
تولید کردند این در حالی اســت که میزان تولید این 
ماده معدنی در مدت مشابه سال قبل به 28 میلیون و 
79 هزار و 269 تن رســید که این رقم نشان از کاهش 
8درصــدی تولید به ســبب افت تقاضــای داخلی و 

خارجی برای سنگ آهن می دهد.
در این میان، شــرکت های »گل گهــر« 8 میلیون و 

676 هزار و 995 تن، »چادرملــو« 7 میلیون و 806 
هزار و 466 تن، »مرکــزی« 4 میلیون و 598 هزار و 
177 تن، »سنگان« 2 میلیون و 919 هزار و 842 تن، 
»جالل آبــاد« 764 هزار و 544 تن، »فالت مرکزی« 
474 هزار و 433 تن، »میشدوان« 397 هزار و 890 
تن و »ســیرجان« 247 هزار و 187 تن ســنگ آهن 

تولید کردند.
همچنین، میزان استخراج ماده معدنی این شرکت ها 
طی 10 ماهه جاری به 39 میلیون و 105 هزار و 23 تن 
رسید که حاکی از کاهش 11 درصدی استخراج سنگ 

آهن نسبت به 10 ماهه سال گذشته است.
بنا به این گزارش، شــرکت های بزرگ تولید کننده 
سنگ آهن )مرکزی، چادرملو، گل گهر، سنگان، جالل 
آباد، میشدوان، سیرجان و فالت مرکزی( در دی ماه 

امسال، 2 میلیون و 679 هزار و 500 تن ماده معدنی 
تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
)2 میلیون و 878 هزار و 620 تن(، حاکی از کاهش 7 

درصدی تولید این محصول است.
بازار ســنگ آهن در داخل و خــارج در پی رکود بازار 
فوالد جهانی طی ســال های اخیر با تغییرات فراوانی 
در عرضه و قیمت مواجه شــده که از دالیل اصلی آن، 
کاهش تقاضای چین به عنوان بزرگترین واردکننده 
سنگ آهن جهانی اســت. در چنین شرایطی، قیمت 
ســنگ آهن با عیار 62 درصد، از 168 دالر سال 90 
به حــدود 47 دالر در تن طی ســال جاری رســیده 
است. شرکت های ســنگ آهن داخلی نیز همزمان 
 با کاهش تقاضا و نبــود صرفه اقتصادی، تولید خود را 

کاهش داده اند.

افت 8 درصدی تولید سنگ آهن در 10 ماهه امسال

معدن سیماندو در کشــور گینه قرار دارد. این کشور محروم آفریقایی که 80 درصد 
درآمد ارزی آن از محل صادرات بوکســیت تامین می شود، قرار بود با توسعه معدن 
سنگ آهن موسوم به سیماندو بتواند ساالنه 6 میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی 
خود اضافه کند اما کاهش قیمت ســنگ آهن حاال داســتان دیگری برای گینه رقم 
می زند. ریوتینتو هفته گذشــته گزارش عملکرد 2015 خود را با زیان 866 میلیون 
دالری منتشر کرد و ســم والش، مدیرعامل این دومین غول معدنی دنیا، اعالم کرد 
که اقدامات سختگیرانه ای در برابر سرمایه گذاری های جدید معدنی اعمال می کند. 
ترجیح ریوتینتو خریــد دارایی معدنی موجود در بورس هــای بین المللی، به جای 
ســرمایه گذاری در ایجاد آن است. چون فعال ارزش سهام شرکت های معدنی بسیار 
ارزان است اما این سیاست می تواند پروژه سیماندو را نابود کند. سیماندو با بیش از 2 
میلیارد تن ذخیره معدنی با عیار بسیار باال 66-68 درصد حدود 80 میلیارد دالر ارزش 
دارد و پروانه بهره برداری آن به نام شرکت ریوتینتو + شرکت چینی چالکو است. این 
هلدینگ باید 20 میلیارد دالر سرمایه گذاری در معدن و زیرساخت کند که شامل یک 
راه آهن 650 کیلومتری+یک بندر 7 میلیارد دالری در کوناکری خواهد شد و در این 
صورت، می تواند ساالنه 100 میلیون تن سنگ آهن به چین صادر شود. این معدن، 
به خودی خود پنجمین تولیدکننده سنگ آهن دنیا بعد از واله، ریوتینتو، بی اچ پی 
و فورتسکیو خواهد بود. متاسفانه ریوتینتو اعالم کرده که همچنان در حال مطالعات 
فتی اقتصادی معدن اســت و با توجه به کمبود پول در بخش معدن، انتظار نمی رود 

سیماندو در این دهه به بهره برداری برسد. باید توجه داشت که این معدن چه ریسک 
بزرگی برای صنعت فوالد و سنگ آهن ایران است. بهره برداری از این معدن با توجه به 
حجم و کیفیت بسیار باال، می تواند مازاد عرضه و افت قیمت جهانی را در میان مدت 
تشــدید کند و باعث کاهش قیمت فوالد در دنیا شود که با توجه به عمر حداقل 20 

سال معدن، فشار زیادی به تولیدکنندگان ایرانی وارد خواهد شد.

ثروت معدنی 90 میلیارد دالری گینه بعد از 15 سال هنوز از خواب بیدار نشده است!
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

خبر

بهترین 
زیرساخت ها 

در حوزه 
خلیج فارس 

وجود دارد اما 
درصورتی که در 
منطقه چابهار 

این زیرساخت ها 
تامین شود 

برای تشکیل 
کنسرسیوم 
فوالدی این 

منطقه برتری 
بیشتری را 
نسبت به 

خلیج فارس 
دارد

در گفت و گو با مشاور طرح جامع فوالد عنوان شد؛
 طرح جامع فوالد منتفی نمی شود

مشــاور طرح جامع فوالد کاهش تولید فوالد را در ســال 94 ناشی از 
کاهش تقاضای آن در بازار جهانی و داخل کشور دانست و گفت: افزایش 
تولید فوالد رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی دارد و تا پایان سال طرح 
جامع فوالد پایش می شود و جمع بندی آن در همایش فوالد و معدن 
مطرح خواهد شــد. محمد ابکا با بیان اینکه دلیل اصلی کاهش تولید 
فوالد امســال اتفاقات فضای جهانی بوده است، اظهار کرد: همزمان 
رکود بین المللی و رکود داخلی بر صنعت فوالد ایران ســایه انداخت 
و عوامل موثر داخلی و خارجــی در کاهش تولید محصوالت فوالدی 
توانست موثر واقع شود. مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی فوالد 
تکنیک در ایــن باره افزود: با کاهش تقاضا در بــازار داخلی انبارهای 
تولیدکنندگان کشــور پر از دپوی محصوالت فوالدی شده است که 
این موضوع نشان می دهد صرفا عامل افت تولید فضای بازار بوده و همه 
اینها سبب شده فوالدسازان نتوانند رکورد تولید سال گذشته را بزنند 
و اســتراتژی کاهش تولید را در پیش بگیرند. این کارشناس صنعت 
فوالد در مورد اهداف طرح جامع فوالد تا 10 سال آینده، یادآور شد: در 
صنعت فوالد باید به 55 میلیون تن دست پیدا کنیم زیرا این رقم از قبل 
محاسبه شده بود و یکی از عواملی که در این تصمیم مورد مالک قرار 
گرفته، رشد اقتصادی است. در این سال ها رشد اقتصادی پایین بوده 
و مصرف و تولید بر این اساس روند خود را طی می کردند، اما بر اساس 
پیش بینی های جدید تیم اقتصادی دولت، قرار اســت رشد اقتصادی 
5 درصدی را در پیش داشته باشــیم و حتی سازمان های بین المللی 
هم با توجه به رشــد اقتصادی پیش  رو اقتصاد ایران را می نگرند. او با 
بیان اینکه دسترسی به 55 میلیون تن کار دشواری نیست، گفت: این 
احتمال وجود دارد که مصرف داخلی مان در سال 1404 کاهش پیدا 
کند اما صادرات مان مطمئنا افزایش پیدا می کند و ممکن است زودتر 
از 10 سال آینده نیز به 55 میلیون تن دست یابیم. با این وجود باید 42 
میلیون تن مصرف داخلی داشته باشیم و 14 میلیون تن صادر کنیم. 
ابکا افزود: رکورد صادرات 3 میلیون تنی نسبت به سال گذشته نشان 
می دهد صنعت فوالد ایران پتانسیل افزایش صادرات را دارد و می تواند 
با دسترسی به بازارهای جهانی در صورت اصالح زیرساخت ها به رقم 
مدنظر در طرح جامع فوالد دســت پیدا کند. او بــا بیان اینکه اهداف 
طرح جامع فوالد تغییر نمی کند و بر اســاس آنها جلو خواهیم رفت، 
گفت: ممکن است نیاز داخلی مان تا 10 سال آینده افزایش پیدا کند و 
فقط سهم صادرات مان کمتر از 14 میلیون تن شود. مشاور طرح جامع 
فوالد با بیان اینکه یکسری از پیش بینی ها برای سال 94 خوشبینانه 
بود، افزود: هنوز هم بودجه عمرانی تحریک کننده بازار فوالد نیســت 
ودو عامل رشد صنعت و رشد ســاختمان در تداوم رکود این بازار در 
سال 95 بسیار تاثیرگذار خواهد بود. پایش طرح جامع فوالد تا پایان 
ســال 94 ادامه خواهد داشت اما اهداف این طرح عوض نخواهد شد و 
نتیجه پایش طرح جامع فوالد در همایش معدن و فوالد اعالم خواهد 
شــد. او افزود: حضور پیتر مارکوس و ورلد استیل در همایش فوالد و 
معدن )تحلیلگران بزرگ جهانی که اغلب پیش بینی هایشان محقق 
شده( برای صنعت فوالد ایران اتفاق خوبی خواهد بود زیرا آنها با نگاه 
جهانی به این صنعت نگاه می کنند و پذیرفتن آنها برای شرکت در این 
همایش، نشان از وضعیت امیدوارکننده بازار و پتانسیل های صنعتی 

ایران خواهد بود.

ادغام های افقی و عمودی در دستورکار صنعت فوالد
منطقه ویژه خلیج فارس پایلوت ادغام فوالدسازان

کاهش هزینه با ادغام

یکی از اســتراتژی های دولت ها در افزایش رقابت پذیری بخش 
معدن و صنایع معدنی، ادغام های افقی و عمودی تولیدکنندگان 
اینگونه محصوالت است. برای مثال در کشور چین، برنامه ادغام 
فوالدسازان کوچک و تشکیل هلدینگ های فوالدی با ظرفیت 
30 میلیون تن مدت هاست که در دستور کار دولت قرار دارد این 
درحالی است که در ایران، هلدینگ ایمیدرو با تولید 14میلیون 
تن فوالد و بیش از 23میلیون تن ســنگ آهن به وسیله سازمان 
خصوصی سازی به شرکت های کوچک و متوسط تبدیل شده 
که امروز با کاهش قیمت ها رقابت پذیر نیســتند اما با افزایش 
چالش ها، به نظر می رسد جهت گیری متفاوتی نسبت به گذشته 
از طرف دولت شاهد هستیم. به گونه ای که در جلسه ماه گذشته 
شــرکت های فعال در زنجیره فوالد در منطقــه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس شامل فوالد هرمزگان، مادکوش، مادشیمی، صبا 
فوالد خلیج فارس، کاوه جنوب کیــش و هلدینگ کاوه پارس 
پیشنهاد تشکیل شرکتی مشــترک را مطرح کردند و براساس 
توافقی کلی، تصمیم بر تشکیل کنسرســیوم فوالدی بزرگ با 
سهامداری این شرکت ها گرفته شــد که در صورت پیگیری و 
تحقق این امر، بخش زیادی از مشــکالت جاری این بنگاه های 
کوچک )در مقیــاس جهانی( مدیریت شــده و رقابت پذیری 
این بخش افزایش پیــدا خواهد کرد. در جلســه 28 دی که با 
حضور این شــرکت ها در محل شــرکت ملی فوالد برگزار شد 
بر لزوم ادغام شــرکت ها به صورت شرکتی سهامی و مشارکت 
آنها برای برنامه های توسعه در آینده بدون از بین رفتن ساختار 
فعلی شــرکت ها یا تشکیل شرکت مشــترک با تمرکز وظایف 
و تامین زیرســاخت ها تاکید شــده بود. همچنین درباره لزوم 
یکپارچه سازی طرح های توسعه از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید 
فوالد به منظور رشد بهره وری نیروی انسانی، افزایش توانمندی 
رقابت پذیری واحدها در سطح بین المللی و کاهش هزینه های 
تولید نیز صحبت و تبادل نظر شد. در جلسه نخست فوالدی ها، با 
شکل گیری شرکت مشترک یا شرکت سهامی به منظور تامین 
زیرساخت ها و اشتراک در توسعه آینده منطقه موافقت کردند. 
در این جلسه نحوه مشارکت و ادغام طرح های توسعه به 3 روش 
پیشنهاد شد: نخست شرکت های موجود در منطقه ارزیابی و به 
نسبت ارزش آنها، در یک شرکت مشترک صاحب سهم شوند. دوم 
آنکه تمامی فعالیت های انجام شده تاکنون در شرکت های منطقه 
به همان شکل پیشین ادامه پیدا کند و برای طرح های توسعه ای 
که در آینده اجرا خواهند شد شرکت مشترکی ایجاد شود و سوم 
اینکه برای شروع همکاری ها، شرکتی با تمرکز وظایف بر تامین 
زیرســاخت های زنجیره تولید فوالد تاسیس شود. همچنین 
پیشنهاد شد تا لزوم سرمایه گذاری های خارجی همچون اسار، 
کوروس، دانیلی و فوست آلپین بررسی شود. عالوه بر آن بر لزوم 

انجام مشارکت برای ادامه طرح های توسعه در منطقه اقتصادی 
خلیج فارس و حضور مشاور خارجی در کنار مشاور داخلی مورد 

تاکید قرار گرفت.

   کاهش هزینه های تولید
در همین حــال مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: در 
منطقه ویژه خلیج فارس واحدهــای مختلفی در کنار یکدیگر 
احداث می شود از این رو پیشنهاد شده تا این واحدها با یکدیگر 
ادغام شوند و سرمایه گذاران این واحدها به صورت کنسرسیوم 
یک مجموعه بزرگ را تشــکیل دهند.  بهرام ســبحانی با بیان 
اینکه نزدیکی به دریا یکی از مزیت های مهم به منظور دستیابی 
به اهداف صادراتی است، تصریح کرد: ادغام سرمایه هایی که به 
صورت مجزا در واحدهای تولیدی مختلف باعث ایجاد همگرایی 
برای بهره وری بیشتر، تولید بهینه، کامل کردن زنجیره تولید از 
ابتدا تا انتها با نگاه صادراتی و به منظور تحقق بخشــی به اهداف 
صادراتی در صنعت فوالد کشور خواهد شد. سبحانی به کاهش 
هزینه های تولید در کارخانه های فوالدی اشاره کرد و ادامه داد: 
به جــای اینکه هر واحد تولیدی به صورت مجزا از نیروگاه برق و 
امکانات زیرساختی استفاده کند که این امر افزایش هزینه ها را 
به دنبال دارد در صورتی که فوالدسازی ها ادغام شوند و درواقع 
کنسرســیوم بزرگی در منطقه ویژه خلیج فارس تشکیل شود 

هزینه های تولیدی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

   مزیت نزدیکی به دریا
مدیرعامل گروه صنایع فوالدی صبح پارسیان نیز اظهار کرد: در 
طرح جامع فوالد به این موضوع اشاره شده که واحدهای فوالدی 
برای توسعه یافتن باید در نزدیکی دریا احداث شوند این درحالی 
است که فوالدســازی های کشور که به صورت پراکنده فعالیت 
می کنند و از مزیت نزدیکی به آب های آزاد برخوردار نیســتند، 
ســرمایه های زیادی را به خود اختصــاص داده اند. محمدرضا 
بنی اسدی تصریح کرد: بهترین زیرساخت ها در حوزه خلیج فارس 
وجود دارد اما درصورتی که در منطقه چابهار این زیرساخت ها 
تامین شود برای تشکیل کنسرسیوم فوالدی این منطقه برتری 
بیشتری را نســبت به خلیج فارس دارد. بنی اســدی ادامه داد: 
هر کدام از واحدهای فوالدی کشــور از توانمندی های ویژه ای 
برخوردار هســتند که ادغام این واحدها کمک زیادی به توسعه 
صنعت فوالد کشــورمان خواهد کرد و درمجموع یک مجموعه 
فوالدی 10 میلیون تنی را تشکیل می دهند. وی گفت: نزدیکی 
به دریا یک مسئله استراتژیک است؛ در آینده واحدهای فوالدی 
با کمبود آب مواجه خواهند شــد از این رو ادغام فوالدسازان در 

منطقه خلیج فارس ایده بسیار خوبی است                .

ادغام واحدهای کوچک و بزرگ فوالدسازی در منطقه ویژه خلیج فارس گام بزرگی برای دستیابی به اهداف صادراتی 
صنعت فوالد کشور است. از آنجایی که نزدیکی به دریا و آب های آزاد امتیاز ویژه ای برای کارخانه های فوالدی کشور 

به شمار می رود. تشکیل کنسرسیوم فوالدسازی در این منطقه به دلیل تسهیل حمل ونقل، بهره وری بیشتری را برای 
واحدهای تولیدکننده فوالد کشورمان به همراه خواهد داشت. از سویی دیگر تجمیع واحدهای فوالد در کنار یکدیگر به معنای 

در کنار هم قرار گرفتن توانمندی های این واحدها است که مسیر دستیابی به تولید 10 میلیون تن فوالد در حاشیه خلیج فارس که 
بر اساس مصوبه سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان مورد تایید قرار گرفته بود را هموار خواهد کرد. در حقیقت ایمیدرو و 

فوالدی ها نگرش خود را به سمت ادغام واحدهای فوالدسازی کشور و تشکیل کنسرسیوم در مناطق مزیت دار تغییر داده اند که 
این امر منجر به کاهش هزینه ها و افزایش رقابت پذیری خواهد شد.
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MANAGING BOARD
Yasukuni Yamasaki: Chief 
Executive Officer (CEO) Peter 
Schraut: Chief Financial Of-
ficer (CFO) Etsuro Hirai: 
Chief Technical Officer (CTO)
Heiner Röhrl: Chief Operat-
ing Officer (COO – upstream) 
Ryoichi Nishi: Chief Op-
erating Officer (COO – down-
stream(
In January 2015, Mitsubishi-
Hitachi Metals Machinery and 
Siemens VAI Metals Technolo-
gies have joined forces to form 
a new company: Primetals 
Technologies. By combining 
the complementary strengths of 
both partners, a globally operat-
ing enterprise with a world-class 
product portfolio has been 
established that is a leading 
engineering, plant-building and 
lifecycle partner for the metals 

industry.
The new company offers a 
complete technology, prod-
uct and service portfolio that 
includes integrated electrics, 
automation and environmental 
solutions. This covers every 
step of the iron and steel pro-
duction chain that extends from 
the raw materials to the finished 
product – in addition to the 
latest rolling solutions for the 
nonferrous metals sector.
 On the basis of the experience 
acquired from the successful 
completion of thousands of 
projects for the metals indus-
try, Primetals Technologies 
provides advanced and opti-
mized solutions for integrated 
steelworks and minimills, for 
new and existing plants, and 
for all auxiliary facilities. Our 
integrated portfolio comprises 

mechanical equipment and 
mechatronic systems; drives, 
motors, automation, electrics 
and electronics; as well as utility 
supply and energy technolo-
gies. Primetals Technologies 
manufactures much of the core 
components used in its plant 
machinery at its own state-of-
the-art factories and workshops. 
This ensures that the machines 
and systems we supply meet 
the highest standards with re-
spect to workmanship, reliabil-
ity and durability. A key focus 
is placed on the continuous 
improvement of products and 
processes. This is achieved in 
both incremental steps and by 
fostering a culture of innovation 
within the company. The results 
are seen in groundbreaking so-
lutions and pioneering product 
developments that enable our 
customers to meet the increas-
ingly stringent requirements for 
environmental emissions while 
reducing energy consump-
tion, production downtime and 

Czech Firms to Implement Power Plants in Iran

Members of Association of Industrial 
Plants Suppliers(SDIC( are ready to 
provide technical and engineering 
services for construction of com-
bined cycle power plants in Iran, 
Head of SDIC announced. Rostislav 
Zoudlik in a meeting with managers 
of IMIDRO expressed that SDIC 
has nine technical and engineering 
service firms in various industrial 
sectors such as electricity supply 
through construction of nuclear and 
combined cycle power plants.
SDIC members willing to assess 

investment opportunities in IM-
IDRO’s power plant projects such 
as south energy intensive economic 
zone projects. IMIDRO has various 
investment opportunities in power 
supply sector such as Chabahar 
Free Zone 100MW power plant, 
Parsian 500MW power plant and 
Persian Gulf Special Economic 
Zone 500MW power plant.
In early 2016, top officials of Czech 
Republic to travel Tehran in order 
to broaden economic and industrial 
relations with Iran.

19 Million tons Iron Ore Concentrate Output

During the nine month period (from 21 March 
2015 to 21 December 2015( more than 19 mil-
lion tons iron ore concentrate were produced by 
major Iranian iron ore companies. 
Iron ore concentrate output of these companies 
grew 1 percent compared to the corresponding 

period last year.
These output includes: Gol-e-Gohar 7,600,796 
tons, Chadormalu 6,574,991 tons, Central 
Iron Ore Complex 2,762,384 tons, Middle 
East Mines and Mining Industries Company 
1,776,293 tons, Sangan Iron Ore Complex 

650,400 tons.
8 major mining companies produced 5,569,408 
tons granulated iron ore during this period 
which compared to the corresponding period 
the year before (7,900,421 tons( shows a 30 
percent decrease.

operational costs.
Primetals Technologies has 
unrivaled experience in the 
upgrading of metallurgical 
plants. The goal is to ensure 
that machines and equipment 
operate at peak performance 
and cost-efficiently throughout 
their entire lifetime. Through 
the installation of innovative 
technology packages and 
process-optimization systems, 
we create long-term value for 
our customers. This is shown 
by major improvements in 
productivity, quality, flexibility 
and safety.
PORTFOLIO OF PRODUCTS 
AND SERVICES

 Integrated mills
 Minimills
 Beneficiation plants
 Coking plants
 Sinter and pellet plants
 Blast furnaces
 Corex® and Finex® ironmak-

ing plants
 Direct reduction plants
 Converter steelmaking plants
 Electric steelmaking plants
 Stainless steelmaking plants
 Secondary metallurgical 

facilities
 Continuous casting plants 
 Arvedi ESP plants (endless 

strip production(
 Strip-casting plants
 Plate and Steckel mills
 Hot-strip rolling mills
 Pickling plants
 Cold-rolling mills
 Nonferrous rolling mills
 Bar, wire rod, section, rail, 

tube and pipe mills
 Strip-processing and finishing 

lines
 Environmental plants
 Electrics and automation
 Metallurgical, consulting and 

financial services
 Modernization packages

In January 2015, 
Mitsubishi-Hitachi 
Metals Machinery 
and Siemens VAI 
Metals Technolo-
gies have joined 
forces to form a 
new company: 
Primetals Tech-
nologies

Primetals Technologies Limited
Chiswick Park Building 11
566 Chiswick High Road W4 5YS
London
United Kingdom Website: primetals.com

PRIMETALS TECHNOLOGIES
Creating the future of metals as one

PGSEZ Exports 3.2 Million Tons 
Minerals and Mining Industry Products
CEO of PGSEZ announced that during a nine -month 
period (from 20 March 2015 to 20 November 2015(, PGSEZ 
exported over 3 million and 252 thousand tons minerals and 
mining industry products valued at more than $610 million.  
Exported products during the said before period include: 
over 2 million and 25 thousand tons minerals and more than 
one million and 227 thousand tons mining industry products, 
Hendian said. PGSEZ is one of the IMIDRO’s subsidiaries. 
One of the main objectives of PGSEZ is production and 
export of minerals and mining industry products to target 
market. Volume of PGSEZ’s mining industries production 
totally reached 2 million and 832 thousand and 905 tons 
during this period. Also, he mentioned the facilities of this 
zone such as the presence of minerals unloading and load-
ing dock with capacity of 12 million tons, desalination plants 
and owning mechanized loading and unloading facilities.
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Danieli Group signed 
agreements worth 5.7 
billion euro approximately
On the occasion of the visit to Italy of Presi-
dent Hassan Rouhani, the first made in 
Europe by the Iranian leader after the end of 
the sanctions imposed on Tehran, the Danieli 
Group signed agreements worth 5.7 billion 
euro approximately. 
The agreements signed in Rome by the 
Chairman and CEO of the Danieli Group, Mr. 
Gianpietro Benedetti, refer to a joint venture 
and orders for the supply of machinery and 
plants to be installed in the territory of Iran.
The joint venture named “Persian Metallics” of 
an estimated worth of 2 billion euro will involve 
a group of international, as well as Iranian, 
investors.
Persian Metallics will use iron ore and en-
ergy to produce about 6 million tpy of pellets 
intended for feeding direct reduction plants 
whose product is an excellent raw material to 
produce steel through melting by electric arc 
furnace, which is the most environmentally 
friendly and often more competitive way to 
make steel today.
Other agreements relating to the supply of 
machines and plants to produce steel and 
aluminium will be signed with several Iranian 
companies for a value of around 3.7 billion 
euro.
 The Plant-making division of the Danieli 
Group based in Buttrio employs 10,000 people 
approximately and consists of various product 
lines active in the design, construction and 
start-up of plants for the production of steel 
and non-ferrous metals, from the treatment of 
ore and scrap to the melting, casting, rolling 
and finishing of a wide variety of finished, flat, 
long, forged and tubular products.
 With its design centres located in the most im-
portant industrial hubs of Europe, the USA and 
Japan, Danieli produces quality machinery in 
its own manufacturing plants in Italy, Germany, 
China, Thailand and India.
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The upgrade of JSPL 
Plate/Seckel mill fol-
lowed the one of the 
Hot Strip Mill of Bokaro, 
which was also com-
pleted by Danieli two 
months ago.
Raigarh, January 12th, 
2016 the JSPL newly 
furnished mill produced 
the first hot rolled coil.
With the target to 
overcome some quality 
limitations of the plant, 
to increase the produc-
tivity up to 1,2 Mtpy, 
to extend the product 
mix and to solve some 
maintenance issues of 
the mechanical equip-
ment, in July 2013 
JSPL awarded Danieli 
the contract for a major 
revamping project.
The revamping strat-
egy was to renew the 
whole mill by installing 
new motors, stands, 
downcoilers, etc., whilst 
minimizing the shut-
down times (please see 

details below(. 
The modernization was 
performed during two 
shutdown in July 2014 
and December 2015. 
During the first shut-
down the machining of 
the 4-Hi Mill Stand was 
executed on site and 
adapting plates “liners” 
were applied to the 
existing equipment and 
piping to allow the mill 
to continue operating 
until the next scheduled 
major shutdown. 
In December all the new 
mechanical and L1+L2 
automation equipment 
were installed. 
Accurate planning with 
off-line job execution 
and Danieli-JPSL team 
work have been the key 
of the success. 
JSPL revamping items

 Installation of new 
7,500 HP motors at the 
4-Hi Finishing Stand; 

 Relocation of existing 
5,000 HP motors from 

4-Hi Finishing Stand 
to the 2-Hi Roughing 
Stand; 

 Introduction of work 
roll positive bending 
system at 4-Hi Finishing 
Stand; 

 Retrofitting of existing 
HAGC system; 

 Introduction of 
Back-up roll gap killing 
system; 

 New roll cooling sys-
tem for both 4-Hi and 
2-Hi Mill Stand which 
includes also Danieli 
RTC+, Dust Suppres-
sion System, On Board 
Descaler and Roll Bite 
Lubrication system; 

 Automatic lubrication 
system for 4-Hi Finish-
ing Stand Spindles; 

 Upgrade of entry/exit 
pinch-roll shears; 

 New Accelerated 
Cooling System; 

 New Roller Table 
Drive; 

 New Powerful Down-
coiler able to coil 3000 x 
25.4 mm wide strip; 

 New Coil Handling 
System with Coil Strap-
ping/Weighing and 
Marking; 

 New Powerful Sam-
pling Station;

 New L1 and L2 auto-
mation system for the 
complete rolling area 
from 2-Hi Entry up to 
new downcoiler.

In Decem-
ber all 

the new 
mechanical 
and L1+L2 
automation 

equip-
ment were 
installed

IMIDRO, Danieli to Establish “Persian Metallic”

IMIDRO and Danieli to establish joint firm in steel 
sector in Chabahar Free Zone.  Chairman of the 
board of IMIDRO on the occasion of the visit to Italy of 
President Hassan Rouhani announced that the joint 
venture named Persian Metallic will be established 
aimed to expansion of Iran’s steel industry chain which 
includes all sectors such as concentrate, iron ore pel-

let, DRI and downstream products.
IMIDRO and Danieli will finance 60 and 40 percent 
of share of Persian Metallic respectively, Mehdi Kar-
basian said. Both sides agreed to rise investment up 
to 2 billion Euro. Know-how transmission to Iran and 
investment attraction are the next actions which will be 
done by both sides.

Sangan Double track Railway for Comprehensive Steel Plan

Realization and support of 
Comprehensive Steel Plan 
requires investment in double 
track railway in Sangan, 
Khorasan Razavi, Iran.  CEO 
of Islamic Republic of Iran 
Railways, officials of Ports 
and Maritime Organization 
and Chairman of the board of 
IMIDRO in a meeting discussed 
the importance of mineral 
transportation specially railway 
development in Comprehensive 
Steel Plan. Karbasian explained 
that there are ongoing projects 
for achieving 17.5 million tons 

concentrate production capacity 
and 15 million tons iron ore pel-
lets in Sangan mines now. We 
aim to produce 10 million tons 
in next year .Transportation of 
these products to central and 
southern steel plants requires 
increase of Sangan railway 
capacity. Sangan iron ore mines 
are located in east of Khorasan 
Razavi province. Until two years 
ago Sangan has 800 million 
tons proven reserves. IMIDRO’s 
exploration projects led to 
achievement of 1.2 billion tons 
proven reserves.

Importance of Railway Devel-
opment in Sixth Plan
Karbasian added that railway 
development and solving chal-
lenges have a key role in finished 
cost reduction of steel products 
so they should be considered in 
sixth development plan. He noted 
that 6 million tons steel capacity 
in Chabahar Free Zone and 10 
million tons new steel capacity in 
Persian Gulf Mining and Metals 
Industries Special Zone is consid-
ered which main parts of their 
raw materials will be transported 
through railway.

Jindal Steel & Power Limited Plate/Steckel 
 Mill back in production in Raigarh, India
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Iran goes beyond oil — to sign $5.4bn in mining deals with Italy, France

Karbasian is expected to ink a contract 
with Italian and Chinese firms to carry out 
the second phase of Salco, Iran’s largest 
aluminum smelter plant. 
Iran’s full-re-entry into the world energy 
market upon the lifting of sanctions has 
hurt oil prices further, sending them below 
the psychologically significant $30-a-barrel 
level.
The question in everyone’s mind now is 
how Iran’s incursion into the mining indus-
try will affect an already struggling sector, 
hit by a sustained rout in commodity 
prices.
Investor took renewed interest on the sub-
ject, as Iran’s Deputy Industry, Mine and 
Trade Minister, Mehdi Karbasian, said his 
country hopes to finalize investment plans 
worth about $5.4 billion during President 
Hassan Rouhani visit to Italy, where he 

arrived, on the first leg of a landmark visit 
to Europe.
The potential deals include joint invest-
ments in the steel production chain in 
southern Iran, in an area stretching from 
Chabahar on the Gulf of Oman to Bandar 
Abbas and Jask in the Persian Gulf.
Karbasian is also expected to ink a con-
tract with Italian and Chinese firms to carry 
out the second phase of Salco, Iran’s larg-
est aluminum smelter plant. 
The minister said another memorandum of 
understanding has been worked out with a 
French company for downstream aluminum 
projects, which the parties plan to finalize 
during Rouhani’s visit to Paris.
Italian firms are interested in aluminum and 
steel projects, while French companies 
seek also technical cooperation, Karbasian 
has said in the past.

Japan’s leading steelmakers are also said 
to be eying Iran’s mining potential, espe-
cially its titanium projects.
Tehran is opening $29 billion of mining 
projects to foreign investors, roughly equal 
the oil and gas investments up for grabs.
Last year, the mines ministry announced 
the discovery of two large coal and iron ore 
deposits in the Lut desert, in central Iran, 
which is already the number four supplier 
of iron ore to China. According to official 
data, Iran ships some 15–20 million tonnes 
of iron ore a year, though that figure would 
have fallen substantially given the slide in 
the price and the high cost of mining inside 
the country.
Currently, the nation has more than 3,000 
active mines, mostly privately owned, 
which focus on copper, iron ore and heavy 
rare earth elements.

Sirjan Jahan Steel Company

started its activities in the field of steel 
industry from 2010 in Sirjan territory vicinity 
Gole-E-Gohar Mine Complex Industries Co., 
by share holders with decades of success-
ful experience in related industries. The 
company began  with execution of bunch of 
projects in the field of Iron and steel mak-
ing factories. Projects Value : Total under 
construction and future projects value is 600 
million Euros. This value will support from 
company revenue, share holders, loans from 
local banks, commercial papers, company 
portfolio in stock market, foreign financing 
and partnership. Location Privileges : - Sup-
plying of Iron ore pellets from Gole-E-Gohar 
Mines Co. by conveyor that makes reducing 
the transportation cost which resulting the 
final price. - Accessibility to Persian Gulf free 
warm water and National Iranian Railroad 
for product exporting. - Existing of National 
substructures such as Airport, Economical-
Commercial free zone and custom. - Avail-
ability of specialist and work labors in Kerman 
region. Objectives:  Establishment of  series 

of steel making plant for producing of 6 million 
ton of Direct Reduction Iron, Billet / Bloom 
and long product such as Rebar and Sec-
tions. In Operation Projects :   Direct Reduc-
tion Iron Plant No.1 : April , 2011 – February, 
2014 producing of 960,000 TPA of DRI with 
Gas Based Reduction Process Technology / 
Raw material : Pellets with 67% grade from 
Gole-E-Gohar Pelletizing Plant / Product: 
Direct Reduction Iron with 92% grade Under 
Construction Projects : Direct Reduction Iron 
Plant No.2 : October , 2014 – September, 
2017 producing of 960,000 TPA of DRI with 
Gas Based Reduction Process Technology / 
Raw material : Pellets with 67% grade from 
Gole-E-Gohar Pelletizing Plant / Product : 
Direct Reduction Iron with 92% grade / Steel 
Making Plant No. 1 : October , 2013 – Oc-
tober , 2016 producing of 1,000,000 TPA of 
Billet Base on Electric Arc Furnace Technol-
ogy (TENOVA – ITALY( / Raw material : 
DRI Pellets from SJSCO DRI Plant/ Product 
: Billet 12 meter long / Bardsir Rolling Mill 
Project No.1 : September , 2014 – February, 

2016 producing of 500,000 TPA of Rebar with 
continuous technology / Raw material : Billets 
from SJSCO Steel Making Plant / Product 
: Rebar size 8 to 32 mm and 12 meter long 
Future Projects : Steel Making Plant No. 
2 : May , 2017 – May , 2020 producing of 
1,000,000 TPA of Billet Base on Electric Arc 
Furnace Technology / Bardsir Rolling Mill 
Project No.2: March  , 2015 – October , 2016 
producing of 500,000 TPA of Rebar Continu-
ous Hot Charging Technology / Sirjan Rolling 
Mill Project : March , 2018 – February, 2020 
producing of 1,000,000 TPA of Rebar with 
continuous technology / Raw material : Billets 
from SJSCO Steel Making Plant / Product 
: Rebar size 8 to 32 mm and 12 meter long 
Share Holders :  Gole-E-Gohar Mine Com-
plex Industries Co. : 51% of Share and Gole-
E-Gohar Mine Complex Industries Co., has 
45% of Iran Iron ore reservoir. / Retirement 
Chamber of NICICO (National Iranian Cup-
per Industries Co.( : 49% of share and The 
Retirement Chamber of NICICO  Institute is 
subordinate of NICICO.

پایگاه جامع 
اطالع رسانی معادن 
و فلزات خاورمیانه
The Middle 
East Mines & 
Metals 
Directory
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OTTO FUCHS orders 
540-MN closed-die forging 
press from SMS group
OTTO FUCHS, based in 
Meinerzhagen,Germany, trusts in presses 
from SMS group (www.sms-group.com(. Most 
recently the company ordered a GUF4-type 
hydraulic closed-die forging press. The pit-
mounted press will be designed for a press 
force of 540 MN. 
OTTO FUCHS will install the new press for 
large forgings at its U.S. subsidiary Weber 
Metals located in Los Angeles. At the end of 
2017, the press will start producing extra-large 
forgings made of nickel and titanium-based 
alloys for the aerospace industry. 
“This large-scale investment underpins our 
strategic alignment in the global aerospace 
market,” says Dr. Klaus Welschof, Manager 
Sales of Products for the Aerospace Industry 
at OTTO FUCHS.
The pit-mounted hydraulic closed-die forging 
press will feature a press force of 54,000 tons, 
a 6,000 by 3,000 millimeter die clamping area 
and a stroke of 2,000 millimeters. The press 
will be designed for hot and cold forging. 
The steel castings for the press will weigh up 
to 350 tons. The four-column press will be pre-
stressed by means of four forged tie rods. The 
load balancing feature integrated in the press 
will allow forging to extremely tight tolerances.
This new press will allow OTTO FUCHS to 
expand its portfolio of extra-large premium-
grade forgings. The possibility of making 
forgings of larger dimensions will provide new 
design options, as it will become possible to 
make components lighter and more stable in 
the future.  OTTO FUCHS supplies aluminum, 
titanium and nickel-based forgings for highly 
loadable components used in aircrafts built 
by Airbus, Boeing and other major players in 
the aerospace industry. The forgings are used 
as fuselage, wing and landing gear compo-
nents, and to a constantly increasing degree in 
engines that are rated for a power equivalent 
to 100,000 HP.

A DREAM COME TRUE: THE 500.000 T/Y NANO MILL 
IN BARRA DO DANDE ANGOLA STARTED OPERATION

News

On December the 15th at the presence 
of Prime Minister of Economy Abraão 
Gourgel, Premier Dame Mrs. Ana Paula 
dos Santos with Mr. Georges Choucair, 
CEO and Hussein Choucair COO of 
Angola Steel Corporation, the plant was 
officially inaugurated. ADA Aceria Angola 
is a privately own company in Luanda, 
dedicated to steel production. An ambi-
tious project that involves the construc-
tion of the most modern steel mills of the 
African continent, will allow producing 
500.000 tons of steel 100% Angolan per 
year aim to reduce the steel import from 
neighbor countries. This project repre-
sent the first phase of the diversification 
program of ASC to react to the expand-
ing demand of rebars in Angola and the 
neighboring countries. Rebar production 
output will account of more than 60%, 
wire rod close to 30% and wire mesh 
10%, with an overall output target of 
500,000 tpy. Capital expenditure at the 
ambitious greenfield project amounted to 
$300 million, half raised through equity, 
half through five-year bank loans, ac-
cording to CEO speech Georges Chou-
cair, privately-owned mill and chairman 
of its Angolan holding company K2L 
Capital. During the opening ceremony, 
Mr. Choucair said: “We invested in a 50 
km transmission line to get electricity 
access, which was about 15% of the 
total cost of the project, adding that the 
company is now the first industrial unit 
in Angola to receive high-voltage, 220kV 
electricity. Our rebar operation requires 
huge quantities of scrap, but there are 
issues with logistics and the availability 
of equipment for scrap collection,” he 
added. The domestic scrap availability is 

expected to last for around three years, 
through collecting abundant remnants 
from the civil war, old railways and the 
oil sector, which will support the environ-
mental clean-up of the country. He was 
also confident that local steel demand 
will expand as Angola’s population 
is expected to grow to 30 million by 
2030, from just over 24 million in 2014, 
creating new housing and construction 
needs.
The plant started construction activities 
at the beginning of 2013 and completed 
on December 2015. The main contractor 
of the project is the Italian Danieli Group 
for Phase 1 and 2 of a new 500.000 
t/y meltshop and Rebar Rolling Mill to 
be installed in Barra do Dande, Bengo 
Province. The overall capability of Dan-
ieli was “the key-point” to cover the full 
process line under a single point respon-
sibility from the raw material preparation 
by a shedder up to the dispatch of high 
quality final product, which has been a 
decisive factor for the investors.
The scope of the order includes a shred-
der, Melting Furnaces, refining LF and 
Oxygen Blowing Stand, fume treatment 
plant, a continuous casting machine for 
Billets, the reheating furnace, the rebar 
rolling mill, all meltshop auxiliaries, all 
process cranes as well as the water 
treatment plant for the entire facility. This 
order underlines Danieli as “Front Run-
ners” on this innovative technology and 
the sustainable approach of Danieli to 
believe the future of Africa.
As well the project will consolidate 
the strong leadership of Angola Steel 
Corporation in the Angola Country and 
International market.

This order 
underlines 
Danieli as 

“Front Run-
ners” on 

this innova-
tive technol-
ogy and the 
sustainable 
approach 
of Danieli 
to believe 

the future of 
Africa

Iran Needs $250 Billion Investment in Sixth Development Plan

Iran needs $250 billion foreign investment in the sixth 
development plan in order to achieve the objectives of 
vision 2025, Mehdi Karbasian said.  Mehdi karbasian 
announced in the Sixth Iran Steel Market Conference, 
which opened in Tehran, that we should try to attract 
$250 billion foreign investment during the five years to 
reach our goals. After lifting the sanctions European 
countries are willing to invest in Iran. During the visit 
of president Rouhani to Italy and France several 
Memorandum of Understandings were signed. Also, 
Germany, Austria, Japan and India are interested in 
investment in Iran. Steel industry is one of the neces-

sary infrastructures and steel consumption is a devel-
opment index for development of countries, Chairman 
of the board of IMIDRO said. Karbasian elaborated 
opportunities and challenges of investment in Iran’s 
steel industry. He declared the 3 major development 
indexes in Iran steel industry. First, rich reservoirs in 
steel chain (open pit mines with nearly 3 billion tons 
reserves which will be increased 50% due to the 
future exploration projects( second, coal reserves and 
third, easy access to energy such as high seas, holder 
of 2nd international reserves of natural gas, skillful and 
experienced human resources.
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The idea to estab-
lish a major steel 
complex in Hor-
mozgan Province 
was first put on 
the agenda of the 
Supreme Eco-
nomic Council in 
1378(1999(. After 
receiving all neces-
sary approvals 
and finalizing the 
executive steps, 
the construction 
of the largest 
project of the 
Ministry of Industry 
&Mines started in 
1385(2006(

Located in southern Iran on 
the northern shores of the 
Strait of Hormuz, HOMOZ-
GAN Province borders on 
Oman Sea to the east and the 
Persian Gulf to the west.
Hormozgan Steel Company 
(HOSCO(, the owner and 
operator of the second larg-
est steel complex built in 
Iran after the victory of the 
Islamic Revolution, has been 
established in the vicinity of 
the blue waters of the Persian 
Gulf, on a 95 hectares plot of 
land within the boundaries of 
PGSEZ (Persian Gulf Special 
Economic Zone(, 13 kilome-
ters to the west of the city of 
Bandar Abbass. By the start 
of production at HOSCO, Hor-
mozgan Province has become 
the third hub of the Iranian 
Steel Industry.
Access to the international 
maritime routes through the 
blue waters of the Persian 
Gulf, short distance to  As-
saluyeh gigantic natural gas 
reservoirs , Gol-e-Gohar Iron 
ore mines & pelletizing plant, 

proximity to  Shahid Rajaie 
Port Complex, connection to 
road and railway networks, 
are  some of the unique fea-
tures of HOSCO.
The idea to establish a major 
steel complex in Hormozgan 
Province was first put on the 
agenda of the Supreme Eco-
nomic Council in 1378(1999(. 
After receiving all necessary 
approvals and finalizing the 
executive steps, the construc-
tion of the largest project 
of the Ministry of Industry 
&Mines started in 1385(2006(.
Land preparation, civil works, 
heavy steel structures and 
buildings, tens of thousands of 
tons of construction material, 
machinery & equipment were 
implemented, constructed, 
procured and installed.
As a result of the tireless and 
dedicated efforts of the Iranian 
experts and industrial work-
ers and by using 100% local 
know-how and engineering, 
the Direct Reduction Plant 
(Iron Making( with an annual 
capacity of 1,650,000 tons per 

annum, was completed in just 
32 months, an unprecedented 
record for the construction 
of such plants in the country. 
The cold tests started in Sep-
tember 2008 & the industrial 
production was officially com-
missioned at the inaugural 
ceremony by the President of 
the Islamic Republic, in March 
2009.  
In 2010, the steel making 
plant started its hot tests. On 
27/7/2010, during Shabanieh 
festivities, the first melt was 
achieved on EAF1. The first 
slab produced at Hormozgan 
Steel Complex, came off the 
Continuous Casting Ma-
chine on 15/4/2011.HOSCO 
produces slabs as its final 
product. The Complex has a 
nominal slab output capacity 
of 1,5 million tons per year. 
The slabs are 200 or 250mm 
thick, 900 to 2000 mm wide 
and 6000 to 12000 mm long. 
The Direct Reduction and 
Lime Plants per annum, 
produce 1,650,000 tons of 
sponge iron & 90,000 tons of 

Distinctive features of HOSCO

  Production of 46 ton slabs,  the heaviest in the 
country

  Production of high carbon content steels, HSLA 
(High Strength Low Alloy( grades

  Production of 2000mm wide slabs, the widest in the 
country, for oil & gas pipeline applications

  Desalination of  sea water to provide industrial 
water to the process lines by one of the most 
advanced desalting plants ever installed in southern 
Iran

  Installation of an EAF dog house for the first time in 
the country, to minimize noise levels and to contain 
dust emission.

  Production of 200 or 250mm thick slabs, offering 
more variety to the end users and improving the 
market position of HOSCO

 Possibility to use 95% sponge iron as EAF metallic 
charge (60 ton hot heel of molten steel in EAF( 
reducing the dependency of HOSCO on scrap 
market and its ever fluctuating prices

  One of the most modern continuous casting 
machines (CCM( worldwide has been installed at 
HOSCO. The vertical bending CCM is designed to 
reduce inclusions(impurities( while churning out 
prime quality merchant slabs, at high production 
rates

  The EAF slag is discharged onto the ground (clean 
slag pit concept( eliminating the need for slag pot and 
its time consuming handling. The tap-to-tap time is 
shortened.

  Possibility to cast at 1.6 m/m, the highest speed for 
slab casting in the country

 Possibility to change slab width during casting, 
reducing the preparation time and increasing the 
production efficiency

  Producing slabs in a fully automated, state-of-the-
art high performance continuous casting machine 

  Production of lime in a modern concept twin kiln 
vertical furnace

Hormozgan Steel Company
The most Advanced Steel Plant In Iran

lime respectively. The indus-
trial gas is produced in the Air 
Separation Unit with an out-
put of 7500 Nm3/h of oxygen, 
18000 Nm3/h of nitrogen and 
120 Nm3/h of argon.
A state–of–the–art steel com-
plex, manned by experienced 
manpower and professional 
experts, HOSCO has opted 
for a customer oriented mar-
keting strategy. All production 
is exclusively programmed to 
fulfill the orders received from 
the customers.
At a total initial investment of 
Rials 13000 billions (about 
one billion Euros(, HOSCO 
has created sustained job op-
portunities for 1500 persons 
directly and 6000 indirectly. 
Upon the completion of the 
expansion projects already 
underway, the aforesaid num-
bers will double to 3000 and 
12000 respectively.
The slabs produced at HOS-
CO are carbon steel grades 
and are perfect feedstock for 
down-stream hot strip, cold 
rolling as well as wide plate 
mills.
HOSCO slabs, once hot 
rolled will serve the down-
stream industries such as the 
long product mills, welded 
pipe mills for water, oil & gas 
network applications, pres-
surized vessels and heavy 
steel structure manufactur-
ing workshops. The hot coils 
rolled to cold products will 
be used for car body, home 
appliances (refrigerator, 
heater( as well as feedstock 
for coating lines (galvanized, 
tinplate, painted(.At full 
production, HOSCO will cover 
the complete local demand 
for wide merchant slabs. 
HOSCO products conform to 
a multitude of standards such 
as ISIRI( Islamic Republic 
of Iran Standard Institute(, 
API,SAE/AISI,ASTM (US(,BS 
(England(, DIN(Germany(, 
EN (European Union(, JIS 
(Japan(, ISG (HOSCO(. For 
further information please 
refer to our website 
www.hosco.ir 
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5th Top Global 
Contractor Ready to 
Construct Parsian Port
China Communications Construction 
Company is ready to invest and con-
struct port in Parsian Energy Intensive 
Special Zone. 
Top managers of this company in a 
meeting with chairman of the board of 
IMIDRO expressed that they will present 
different investment models and after 
IMIDRO verify the model then they will 
start the project.
Considering the ten predicted petro-
chemical projects in Parsian Energy 
Intensive Special Zone and also con-
struction of  aluminum plant with capac-
ity production of 300 thousand tons and 
900 MWT power plant in Lamerd Energy 
Intensive Special Zone, construction 
of port and private jetty are necessary 
before start of these projects, Mehdi 
Karbasian said.
One of the objectives of (CCCC( is 
expansion of Silk Road. Implementation 
of these projects are supported by major 
Chinese banks through dedication of 
low interest loans to these projects, Cia 
Chaun Sheng added.
We will present our best offer for Par-
sian port. Accelerate in preparation of 
infrastructure before inauguration of 
south aluminum plant and other projects 
is very important for us too, Cia Chaun 
Sheng continued.
Fortune global magazine ranked China 
communications Construction Company 
as the 5th big global contractor in 2015.
China Communications Construction 
Company was established in 2005 and 
now has $53 billion revenue and more 
than 100,000 staffs.
Parsian Energy Intensive Special Zone 
(with an area of ten thousand hectares 
is located at Hormozgan province(and 
Lamerd Special Zone are the zones in 
south of Iran which IMIDRO prepare 
and facilitate them to increase the 
production capacity of major industries 
such as aluminium, petrochemical, steel 
and cement, etc.
IMIDRO is preparing necessary facilities 
for construction of infrastructures, such 
as private ports, power plant, customs, 
road, water, electricity, gas, telecommu-
nication for investors of these zones.
Construction of Parsian port is the main 
action to prepare infrastructure of these 
zones.

Steel Exports Set for Expansion
Steel exports will reach a record high of 3 
million tons by the end of the current Iranian 
year (March 19, 2016(, says the head of 
Iranian Mines and Mining Industries Develop-
ment and Renovation Organization.   Mehdi 
Karbasian added that an agreement has been 
reached on increasing the import tariff on steel 
products by another 15%. Emphasizing that 
China’s steel dumping strategies show no sign 
of waning and that Russia’s weakening ruble 
is bringing the northern neighbor to follow the 
same path, Karbasian said the tariffs might 
increase even further in the coming months.  
Meanwhile, Hormozgan Steel Company says it 
has produced a record high of 112,763 tons of 
steel slabs during the month ending December 
22, indicating a sizable growth compared to 
the company’s previous record high of 110,695 
tons achieved in March-April 2014, accord-
ing to Amir Masoud Haratian, the company’s 
CEO. The company’s sprinting production 
comes amid an unprecedented recession in 
domestic steel demand due to the slowdown in 
the domestic construction sector and China’s 
low-quality, cheap steel products flooding the 
market. Hormozgan Steel Company exported 
only 95,000 tons during the nine-month period 
of the current Iranian year, accounting for 
16.2% of its total sales for the corresponding 
period. Experts have long emphasized that the 
steel industry must set its eyes on overseas 
markets and move away from the faltering 
domestic market these days.
 This is while the global steel industry is suf-
fering from a glut due to a steep decline in 
demand from China–the world’s biggest pro-
ducer–which is exporting its surplus. 
Global Front
The world’s second largest steel producer is 
also facing a hard time. Japan’s steel invento-
ries, excluding specialty alloy, increased 1.3% 
to 6.67 million tons as of the end of November, 
compared with a month earlier, the Japan 
Iron and Steel Federation said on Monday 
on its website. Japan’s Trade Ministry said 
last week that steel stockpiles remain at high 
levels despite output cuts by domestic steel 
suppliers, as demand falls more than antici-
pated. “Ordinary steel inventories increased in 

November rather than decreased,” Kazuhiro 
Harada, a senior analyst at SMBC Nikko Se-
curities Inc., said. “That’s negative for the mar-
ket,” he added. Furthermore, Japan’s Trade 
Ministry has forecast Japanese crude steel 
output will fall 1.6% to 26.31 million tons next 
quarter. Demand for domestic steel products 
is expected to drop 0.9%, dragged down by 
weakening sales to shipbuilders and industrial 
equipment makers, while steel exports are set 
to fall 6.4%, Bloomberg reported on Dec 29. 
US steelmakers are faring no better, as the 
American mills have idled the most capacity 
since the financial crisis, operating at just 61% 
in the week ending Dec. 21.
Helping explain US steelmakers’ capacity 
decline is the faltering demand for steel pipes 
and drill bits used in the energy industry, after 
the price of oil plunged 66% in the past 18 
months. Previously, sales of high-margin prod-
ucts to oil and gas companies had provided 
US mills with a bulwark against the sluggish 
growth in construction and other industries. 
“The important result of the energy collapse for 
steel consumption is that inventories held by 
steel and energy companies take longer to de-
plete as demand falls, exacerbating the decline 
in consumption,” said Timna Tanners, a steel 
analyst at Bank of America Corp. to Bloomberg 
on Tuesday.
Domestic Front
The implications of the global recession in the 
steel sector have caught up with the Iranian 
steelmakers, as they produced 14.8 million 
tons of crude steel from January to November 
2015, indicating a 1% drop in terms of volume 
compared with last year’s similar period, the 
World Steel Association data show.  According 
to Karbasian, the cutback in production comes 
coincides with the import of more than 2.7 
million tons of steel products during January-
November 2015 while 3 million tons of domes-
tically produced steel are stored in warehouses 
due to the declining demand. Karbasian, who 
is also deputy minister of industries, mining 
and trade, believes that the way out of the 
current deadlock is to focus on exports and 
protect domestic producers from the Chinese 
threat by increasing import tariffs.
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MSC wins MAKE 
knowledge organiza-
tion statuette in 
Hong Kong
Mobarakeh 
Steel Company 
(MSC( – one of 
the top 25 Asian 
knowledge firms – 
has been handed 
a knowledge orga-
nization award by 
the secretariat of 
the Most Admired 
Knowledge Enter-
prise (MAKE( in 
Hong Kong. Farzad 
Arzani, the chief 
technology officer 
of the Iranian steel 
giant, was on hand 
for the ceremony 
in Hong Kong to 
receive the award. 
MSC is the first 
company from the 
Middle East to have 
won the award 
along with other 
Asian juggernauts 
such as Samsung, 
Toyota, Tata Steel, 
etc. Arzani credited 
the tireless efforts 
and knowledge-
driven mentality of 
the company staff 
and management 
for helping MSC 
win the award and 
thanked them for 
their contribution to 
the achievement. 

An 18th edition of IMI-100, a 
ceremony which names the 
Top 100 Iranian Companies, 
picked Mobarakeh Steel Com-
pany (MSC( – from among 
500 high-flying economic and 
industrial institutes – as the 
top Iranian company as far as 
base metals are concerned. 
A conference – which was 
held at the IRIB International 
Conference Center on Janu-
ary 26 and attended by Vice-
President for Executive Affairs 
Mohammad Shariatmadari, 
Managing Director of the In-
dustrial Management Institute 
(IMI( Mohammad Ali Moham-
madi, and Majid Darvish, 
the head of the center which 
rates Iran’s top-performing 
companies as well as a host 
of managers from the top 
companies, and the country’s 
economic and industrial policy 
makers and officials – named 
and praised the country’s top 
companies in 29 industrial 
groups in 28 indexes.
Mobarakeh Steel Company 

ranked first in the base metals 
section and finished fourth, 
sixth and 14th in terms of 
the highest market value, 
the highest added value and 
sales, respectively.  
The conference also analyzed 
the results of IMI ratings so 
that such ratings can help 
adopt policies for the country’s 
industry sector. 
The president of the Indus-
trial Management Institute 
addressed the gathering 
and said that since 1999 his 
agency has selected the top 
100companies in the country, 
adding that the number of 
Iran’s top-performing compa-
nies has now risen to 500.
He said that the event this 
year compared and ranked 
the contesting companies in 
29 industrial groups and in 28 
indexes.
The IMI chief went on to say 
that the Industrial Manage-
ment Institute rates Iranian 
firms in order to make the 
country’s business atmo-

sphere transparent and boost 
competitiveness among 
Iranian firms.
“In assessing the [perfor-
mance of] companies, IMI 
has taken into account and 
pursued these three objec-
tives: to render the business 
environment more transpar-
ent, bolster the impact of 
institutes on the national 
economy and promote com-
petitiveness among economic 
institutes.”     
He then thanked production 
institutes which share their 
financial information with the 
IMI and said that the target 
statistical population and the 
tables IMI has used for its 
rating can help domestic and 
foreign investors who seek 
to access industrial data and 
identify priorities. “What IMI 
has done [in its rating] can be 
useful to social and economic 
researchers as well as univer-
sity lecturers and, above all, 
to all those who make policies 
for the country’s national 

Environmental performance of Pelletizing Unit improves

A dust collection system has been installed at the 
Pelletizing Unit of Mobarakeh Steel Company 
(MSC( to improve the company’s environmental 
performance, said Masoud Ghorbani, an expert in 
charge of environmental projects at the Iranian steel 
powerhouse.  He further said the project involved 
the installation of an adjustable-throat Venturi 
scrubber with a capacity of 120,000 cubic meters per 
hour. First the volume of dust at the 08c01 section of 
the Pelletizing Unit was measured before studies 
were conducted to see what kind of collector suits 
the unit best. Then plans were drawn up for the 
implementation of the project and tender documents 
were prepared, he said. He further stated that the 

design and production of the collector was handled 
in its entirety by local experts in cooperation with 
Fakoor Sanat Company in 24 months, adding in 
this system dust produced as a result of production 
is collected from 14 points and released into the 
atmosphere pollutant-free. The output of the system 
features less than 30 milligrams of particles per 
cubic meter. Improvements in workplace and health 
conditions of staff, better-quality pellets and an 
increase in the durability of process fans are some of 
the advantages of this project, Ghorbani said as he 
thanked all staff at the Pelletizing, Engineering and 
Environmental Units of MSC as well as Fakoor Sanat 
Company for their contribution to the project.

MSC ranked Iran’s top company 
in base metals in IMI-100 rating

economy.” 
IMI’s rating can also be use-
ful in the post-sanctions era 
while the stage is set for Iran 
to liberate its economy and 
for the top production insti-
tutes to enter international 
markets by exporting their 
products and procuring raw 
material for their products, 
said Mohammad Ali Moham-
madi. 
For his part, Mohammad 
Shariatmadari told the gather-
ing, “Today we praise the 
companies which have had to 
grapple with far-from-perfect 
conditions in recent years. 
Despite unfavorable condi-
tions, domestic companies 
managed to grow. Further-
more, valuable information 
has been collected from the 
reports of companies this 
year that can serve as guid-
ance for policy makers in the 
country.”
Shariatmadari characterized 
[lack of enough] employment 
as the main problem facing 
Iran and said that sustainable, 
balanced economic growth 
can help create jobs. “This 
does not happen all by itself. 
It has some requirements. 
A powerful private sector, a 
stable economic atmosphere, 
sustainable and balanced 
interaction with other nations, 
efficient financing, etc. are 
needed to help this goal [job 
creation] become a reality.    
The vice president also 
touched upon measures 
taken to lift the country out 
of recession and privatize 
export-centered businesses 
and said that there are a big 
number of unfinished projects 
in the country which can be 
handed over [to the private 
sector].
At the end, the ceremony 
praised the country’s top 
companies in different sectors 
and awarded Farzad Arzani, 
the chief technology officer at 
MSC, with the Top Company 
Certificate in the base metals 
section.   
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ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
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Planning for exporting 18 
million ton of steel products
According to the Document of the Perspec-
tive for 2025, the export of steel products at 
national level should reach 18 million tons. 
As reported by the Public Relationships 
Department of the Iranian Mines & Industries 
Development & Renovation Organization (IM-
IDRO(, based on the Document of 2025 Per-
spective and regarding under-establishment 
plants by the private and public sectors, 
it is estimated that55 million tons of steel 
will be produced,of which the total amount 
of 37 million tons will be consumed inside Iran 
and 18 million tons will be exported. Based 
on this report, crude steel production capacity 
by the end of 2013 was 24 million tons and 
the capacity for steel productionwas 33mil-
lion tons. At present, various development 
projects are being executed by IMIDRO and 
the private sector including 7 ProvincialProj-
ects, development plans of steel plants like 
as MSC, Khouzestan Steel Co., Hormozgan 
Steel, Khorasan Steel etc. Also IMIDRO has 
created new steel production projects dur-
ing the past 2 years to be handed over to the 
investor in special areas of Chabahar, Bandar 
Abbas, and Assaluyeh. The private sector also 
plays considerable role in completing the steel 
industry chain and achieving the above objec-
tives through establishing steel making proj-
ects. According to the strategic plan of Ministry 
of Industry, Mine & Trade in order to achieve 
this goal, “development of iron and steel in-
dustries through establishing balance in mine 
exploitation chain up to the final product for 
the propose of full covering of internal needs”, 
“exports to target countries and maximization 
of economic advantage”, “enjoying the advan-
tages of state-of-art technologies”, and “priori-
tization of areas conforming with access to the 
resources and local and foreign markets” will 
be considered” added by the aforesaid report. 
With reference to this report, it is planned to 
gain exporting of around 3 million tons of steel 
products by the end of this year

Iran, Italy sign three deals to 
develop MSC capacity
During President Hassan 
Rouhani’s recent European 
tour which [took him to France 
and Italy], Iran’s Mobarakeh 
Steel Company (MSC( and 
Italian firms inked cooperation 
documents to carry out three 
development projects at MSC.
 As for the €900 million worth 
of documents his company 
singed with the Italian firms, 
MSC Managing Director Bah-
ram Sobhani, Ph.D., said that 
the development projects had 
already been designed for 
the subsidiaries of Mobara-
keh Steel Complex – namely 
Hormozgan Steel Company, 
Sefid Dasht Steel Complex 
and Shahid Kharrazi Project 
(Direct Reduction Mega-
module(.
 Given the fact that the Iran 
nuclear deal [the Joint Com-
prehensive Plan of Action 
(JCPOA(] was close to bear 
fruit, he said, we at MSC tried 
since about one year ago 
to make planning for nego-
tiations with foreign partners 
over the questions Mobarakeh 
Steel Company had in mind.   
 Dr. Sobhani further said that 
our goals were clear and spe-
cific, so were our plans for the 
development of Sefid Dasht 
Steel Complex or Hormozgan 
Steel Company, as well as 
our decision for what to do at 
Mobarakeh Steel Company.  
“An economic delegation 
comprising businessmen 
and managers of Iran’s giant 
companies in the areas of oil, 
gas, petrochemistry and steel 
– among them: the Iranian 
Mines and Mining Industries 
Development and Renovation 
Organization (IMIDRO( and 
Mobarakeh Steel Company – 
accompanied Mr. Rouhani on 
his trip which was his first of-
ficial visit to Europe following 
the [conclusion of] JCPOA. 
The representatives of these 
companies took part in dif-
ferent events and seized the 
opportunity that opened up 
during the course of the trip 
to ink the primary deals of the 
development projects.”
 The MSC chief went on to 
elaborate on the projects 
the Iranian and Italian firms 
agreed to work on and said 
that development of Sefid 
Dasht Steel Complex is part 
of these projects, adding the 
agreement envisions one 
million tons of thin plate and 
continuous rolling applying 
the same technology Saba 
Steel Complex uses.  Another 

project focuses on devel-
opment of MSC’s Shahid 
Kharrazi Hot Rolling [mill] to 
raise its production capacity 
to three million tons a year, he 
said, adding that based on the 
third deal, the two sides have 
agreed to develop Hormozgan 
Steel Company in two ways: 
improvement of the current 
unit and creation of a new unit 
to raise its production volume 
to three million tons a year 
from the current 1.5tons.
 “Mobarakeh Steel Company 
and big foreign companies 
– European companies in 
general and Italian firms 
in particular – agreed on 
the general outlines and 
implementation of these three 
projects. In order to seize 
the existing opportunity and 
tap into the foreign finances 
dedicated to Iranian projects 
during the president’s trip, we 
reached an agreement with 
the other side on the frame-
works of these three deals 
which together absorb more 
than €900 million in finances. 
The exact amount of finances 
will be fixed after we go 
through final stages.” 
 The MSC managing direc-
tor referred to how the three 
projects are to be implement-
ed after the primary agree-
ment and said that we have 
reached agreement and inked 
the initial deals. “It is natural 
that we move forward step by 
step before these projects are 
finalized.
 “Reports on the technologi-
cal and economic justifiability 
[of such projects] should be 
pieced together, the agent 
bank should be picked and a 
report [on the projects] should 
be submitted to it, and ap-
proval of the Central Bank of 
Iran (CBI( should be obtained 
and communicated to the 
Italian banks and insurance 
companies to be endorsed.        
“The fact of the matter is 
that we are ahead of time 

by taking care of preliminary 
measures. In the first phase, 
we could include these [three] 
projects in the quota allocated 
for finances. As I’ve already 
said we are ahead of sched-
ule thanks to what has played 
out so far and the agree-
ments we have struck. This 
helps wrap up the projects 
and make them operational 
sooner than expected,” he 
stated. As for the upsides of 
these projects, Dr. Sobhani 
said what matters here is the 
fact that the implementation of 
these three projects will help 
create jobs and shore up pro-
duction in these three units. 
On top of that, he added, the 
development projects will earn 
the [Iranian] companies some 
revenues.
The MSC chief then highlight-
ed the importance of efforts 
to implement these projects 
building on domestic potential 
and said that based on these 
agreements Iran will reap 
maximal benefits from launch-
ing these projects. “In other 
words, foreign funds will be 
channeled into Iran in the form 
of finance and Iran – under 
the agreements it has inked 
with its foreign partners – will 
proceed with the lion’s share 
of the construction phase of 
the projects by tapping into 
its domestic potential.  “This 
will materialize with Iranian 
companies getting involved in 
building and supplying equip-
ment and with contracting 
firms working on construction 
[of units] and installation of 
equipment.
“It is true that the finances 
needed for these projects will 
be provided by the foreign 
side, but a big number of 
domestic contractors will be 
involved in the projects. God 
willing, more detailed informa-
tion will be given to our col-
leagues and fellow Iranians in 
our next reports,” Dr. Sobhani 
concluded.

News
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In preparation for the post-sanctions era, 
Mobarakeh Steel Company (MSC( began 
to work out plans and hold talks in earnest 
over foreign contribution to its develop-
ment projects last year [which ended 
March 21, 2015], Managing Director of 
the Iranian steel giant Bahram Sobhani, 
Ph.D., told a news conference timed to 
coincide with 10-Day Dawn [which marks 
the anniversary of the victory of the Islamic 
Revolution 37 years ago]. In the press 
conference, Dr. Sobhani talked about 
measures taken in the country’s new politi-
cal environment and recalled his recent 
visit to Europe as part of President Hassan 
Rouhani’s entourage and said during the 
president’s state visit to EU countries 
[namely Italy and France], deals were 
signed with foreign firms. He further said 
the development projects in question will 
create a balance in Mobarakeh Steel Com-
plex. “The deals – struck during the visit 
– on development of Hot Rolling at Shahid 
Kharrazi Complex, Hormozgan Steel Com-
pany, and Sefid Dasht Steel Complex are 
formulated in a way that allows capable lo-
cal contractors to handle between 50 and 
60 percent of civil and automation work of 
the development projects. In fact, under 
these agreements local contractors will be 
awarded some €450 million worth of con-
tracts. “We would have faced difficulty as 
far as financing and down payment were 
concerned if we had decided to entrust lo-
cal firms with 100percent of work in these 
projects. Of course, that problem became 
a thing of the past when the foreign firms 
committed themselves to financing these 
projects.” The managing director of the 
Iranian steel giant went on to say that what 
the country needs most now are employ-
ment and production, adding, “Under the 
present circumstances given that crude oil 
prices follow a downward trend, reliance 
on oil revenues can only help the govern-
ment earn enough money to hand out 
cash subsidies and pay pensioners and 
people on its payroll. To ride out the cur-
rent conditions, new investment is needed. 
Inexpensive foreign finances can provide 
the fresh investment the country needs.” 
Dr. Sobhani further said: “Implementation 
of the Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion [the nuclear deal Iran struck with five 
permanent members of the UN Security 
Council plus Germany] has given Iran 
access to inexpensive foreign finances. 
Given that the steel industry is experienc-

ing stagnation, time is ripe for investment 
in the industry.    
“The country is developing and what it 
needs most is employment. Of course, 
foreign investment in development projects 
involving the steel industry is bound to 
bring in modern technology which is an 
upside for the country. “To implement 
development projects, local investors will 
have to pay as much as 20 percent in 
interest for loans they secure from local 
banks. Besides, some banks won’t offer 
loans huge enough to cover the costs of 
megaprojects. But in foreign financing, 
interest rates are low, in line with global 
rates, and will have to be paid out five to 
seven years after the completion of a proj-
ect. On top of that, during the course of a 
project, cash infusion takes place.” When it 
comes to locally-manufactured equipment, 
financing is costly and this causes prob-
lems for local manufacturers, Dr. Sobhani 
said, adding that producers who tap into 
foreign finances face less risky conditions 
– as far as exchange rates are concerned 
– and can thus export their products to 
foreign markets.   He said completion of 
Naghsh-e Jahan Stadium is yet another 
social responsibility MSC has undertaken, 
adding so far some $10 million has been 
channeled to the project. “We had to bring 
down the VIP stand of the stadium and 
some of its facilities, after the Asian Foot-
ball Confederation (AFC( found fault with 
them. In fact, the metal structure which 
had yet to be fully assembled was brought 
down and rebuilt to ease safety concerns. 
“These measures not only saw the costs of 
the project skyrocket, but they prolonged 
its completion time. The turf was another 
issue to which far-less-than-enough atten-
tion had been paid. When we took over 
the stadium, we were told the grass was 
fresh. Later it became clear that the soil 
used was not the right kind and the grass 
was actually dead. We also learned that 
the soil had to be replaced. On the back 
of measures we have taken, we hope the 
stadium will become operational by July 
2016.” As for the future of the steel market 
at the end of the Fifth Development Plan, 
he said according to global projections, 
production and consumption of steel is 
expected to rise from 1.6 billion tons to 2 
billion tons by 2025. This prediction might 
be overly optimistic, but the fact remains 
that there is no replacement for steel and 
that one of the countries with the abil-

ity to produce steel is Iran. “In the years 
to come, the burden of transport costs 
will force plants in some steel produc-
ing countries to shut shop. In light of the 
fact that steel consumption in the world 
is expected to go up, Iran should build on 
its advantages such as possession of iron 
ore and energy resources to claim part 
of the global market.” Today is the best 
time to invest in the steel industry, he said, 
adding in light of the fact that steelmaking 
is not an industry with quick returns, one 
can hope that conditions will be favorable 
in three years’ time. “Personally, I find 
the future of the steel market promising.” 
As for the steel industry developments 
in China, he said the fact that China’s 
economy contracted last year poses a 
threat. The decline of China’s economic 
growth to seven percent produced a pro-
duction surplus in that country. By resort-
ing to protectionist tactics, Beijing exported 
its surplus steel to other countries and 
thus dealt a heavy blow to steelmakers 
elsewhere in the world. Dr. Sobhani went 
on to say when market demand grows pro-
portionate to production growth, exports 
dwindle. “Through an increase in produc-
tion capacity, Mobarakeh Steel Company 
will hold on to its 30-percent share of the 
country’s steel exports. Europe is our main 
target market; nevertheless, MSC exports 
its products to Armenia, Iraq, Afghanistan, 
countries on the Persian Gulf, including 
the UAE and Qatar, and Southeast Asian 
countries. “Having a foothold in the market 
of Europe, which is a steelmaking heavy-
weight, boosts competitiveness when it 
comes to quality and standards. That has 
lent an exemplary status to MSC in the 
country, because we have managed to 
adapt ourselves to modern management 
and operations systems.”
The MSC managing director added reces-
sions in the market are temporary and 
happen once every few years. When re-
gional countries weather the current crisis, 
they will be a good market for the products 
of Mobarakeh Steel Company because 
these countries are among major consum-
ers of steel. An increase in their consump-
tion levels in the years to come will prompt 
MSC to raise its output. Our development 
programs mostly focus on optimization 
of production, promotion of added value, 
and measures to cut costs and increase 
revenues, he said. As for private invest-
ment in the industry in the post-sanctions 
era, the managing director of MSC said, 
“I advise all steelmakers in the country 
to focus their attention on quality and on 
measures to keep a lid on costs. To secure 
such an objective, investors should create 
a high-capacity consortium to render their 
investment economical.”
As for research projects MSC has been 
involved in Dr. Sobhani said, “Mobarakeh 
Steel Company takes pride in the fact 
that it has open deals with 115 universi-
ties and scientific research centers to 
conduct 950 studies. Some of these 
projects have drawn as much as $8 billion 
in investment.” “An additional 115 projects 
which have drawn almost $1.7 million are 
underway. Closer attention to science and 
investment in scientific endeavors has 
been very beneficial to Mobarakeh Steel 
Company,” he concluded.

Bahram Sobhani: Development 
projects strike balance at MSC
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Outotec to deliver its third ferrochrome plant in China

Outotec has agreed with 
Mintal Group on the design 
and delivery of a ferrochrome 
plant for Mintal in Baotou, 
China. This is Outotec’s 
second ferrochrome plant 
delivery for Mintal, and a third 
altogether in China. The con-
tract value exceeds EUR 25 
million and has been booked 
in Outotec’s 2015 fourth quar-
ter order intake.  Outotec’s 
scope of delivery includes 
engineering and supply of 
proprietary and other key 
equipment for a Steel Belt 

Sintering plant with an annual 
capacity of 700,000 tonnes 
of sintered pellets and two 75 
MVA smelting furnaces with 
preheating technology. The 
new plant will produce annu-
ally 300,000 tonnes of ferro-
chrome and it is estimated to 
become operational in 2016.
“Mintal’s strategy is to 
become one of the largest 
ferroalloy producers and a 
significant stainless steel 
producer in China. Mintal and 
Outotec started co-operation 
in 2011 when the first Outo-

tec® Ferrochrome Process 
in China was delivered, and 
soon after Mintal sought to 
expand its plant’s production. 
The need for sustainable and 
energy efficient technolo-
gies is ever more important 
to the Chinese industry and 
Outotec’s technological 
leadership is answering this 
call. We are very proud to 
be able to support Mintal in 
their strategy”, says Robin 
Lindahl, President of Metals, 
Energy & Water business unit 
at Outotec.

ســایـت  خــبـــري  تــحــلــیــلــي
w w w . m i n e w s . i r

Introduction to Khouzestan 
steel company 
Khouzestan steel company is the biggest 
supplier of crude steel in Islamic Republic 
of IRAN.  This company is the first produc-
er of Iron and steel in the country based on 
Direct Reduction method and electric arc 
furnaces technology (EAF( which was of-
ficially operated in 1989 and have achieved 
the nominal capacity of (1.5( million tons 
per year then by executing the expansion 
projects the capacity increased up to 2.4 by 
the first phase and by the second phase it 
is increased up to 3.2 million tons per year.  
actually it has produced 25 percent of total 
country’s crude steel production. During 
these years Khouzestan steel company 
fully committed to satisfy its customers in 
both quality and services and evidence to 
that, The company obtained several certifi-
cates such as quality management system 
ISO 9000:2000, ISO 14001 : 2004, OHSAS 
18001: 2007 and ISO 27001:2005 

Change in Outotec Execu-
tive Board
Robin Lindahl joined Outotec and the Ex-
ecutive Board in 2011. 
Mr. Robin Lindahl, Executive Vice Presi-
dent and President of Outotec’s Metals, 
Energy & Water business has decided to 
leave Outotec to join Normet Group (www.
normet.com( as their new President and 
CEO. He will start in his new position lat-
est on May 1, 2016. Robin Lindahl joined 
Outotec and the Executive Board in 2011. 
He will continue in his current position at 
Outotec until his transition to Normet. The 
process of appointing his successor has 
commenced and the nomination will be 
announced later on. Mr. Jyrki Makkonen, 
Senior Vice President of Non-Ferrous busi-
ness line of Metals, Energy & Water, will 
lead the Metals, Energy & Water business 
unit after Robin Lindahl’s departure and 
until his permanent successor has started.
“I want to warmly thank Robin Lindahl for 
his strong contribution to Outotec over the 
last five years in leading our Market Opera-
tions and then Metals, Energy & Water 
business successfully through challenging 
times. I wish him best success in his new 
role at Normet. I am pleased that Jyrki 
Makkonen has accepted to lead Metals, 
Energy & Water until Robin’s permanent 
successor has started. I am confident that 
with this arrangement we will secure a 
smooth transition”, says Pertti Korhonen, 
President and CEO of Outotec.

Karbasian: 
We have 
Several 
Choices for 
Financing 
Projects

the world’s 3rd most sustainable company on the Global 100 list

Outotec has been ranked for the second time 
the world’s third most sustainable company on 
the Global 100 Index of Corporate Knights, the 
Toronto-based media and investment advisory 
company.  This is the fourth consecutive year 
Outotec is included in the index. Companies 
named to the Global 100 index are the top 
overall sustainability performers in their respec-
tive industrial sectors, leaders in transparency, in 
resource productivity and on a range of other so-
cial and governance indicators. Outotec has also 
received the Silver Class distinction for its excel-
lent sustainability performance in RobecoSAM’s 
annual Corporate Sustainability Assessment. 
RobecoSAM is also responsible for conducting 

the globally recognized Dow Jones Sustainable 
Indices assessments. Outotec has been included 
in the Dow Jones Sustainability Index for the 
past three consecutive years. “We are extremely 
happy about our third place on the Global 100 
list and the Silver Class Award which recognize 
Outotec’s continued efforts to enable sustain-
able use of natural resources. We work hard to 
reduce the environmental impact of our custom-
ers’ operations through resource efficient and 
cleaner processing technologies and services as 
well as solutions for waste-to-energy, industrial 
water management, recycling and reprocessing 
of tailings and effluents”, says Pertti Korhonen, 
CEO of Outotec.

News

”After the lifting of the sanctions we 
have several choices for financing our 
mines and mining industries projects 
and also we can use foreign invest-
ment”, Chairman of the board of 
IMIDRO said. During a press confer-
ence at IMIDRO, Mehdi Karbasian 
expressed that we were dependent 
to china for financing projects, but we 
have several choices for financing 
and investment in our projects now, 
such as establishment of joint venture 
of IMIDRO and Danieli worth 2 billion 
euros and also cooperation of IMIDRO 
and Kazakhstan in steel sector. South 
Korean firms will visit Iran to cooperate 
in this sector. Furthermore European 
and Japanese companies are ready 
to cooperate in finance and technol-
ogy transfer sector, Deputy of Industry, 
Mine and Trade Minister said.
Identification of 300 Promising 
Zones 
Identification and exploration phases in 
20 provinces with an area around 250 

thousand square kilometers led to iden-
tification of 300 promising mining zones 
in various provinces, Karbasian said.
He noted the IMIDRO’s activities in this 
sector such as 76 exploration projects 
in general ,detailed and complementary 
phases in different parts of the country 
on minerals such as Iron Ore, Coal, 
Gold, Copper, Antimony, Lead and 
Zinc, Chromite, Titan, Nickel, Molybde-
num, Barite, Phosphate, Bauxite and 
Brines (Potash, Magnesium , Lithium(.
According to a signed memorandum 
of understanding between Iran and 
Afghanistan, Afghanistan is going to 
perform exploration projects in 20 kilo-
meters of borderlines of IRAN, he con-
tinued. He noted that Mehdiabad mine 
which was closed for many years, as a 
result of the international tender Swed-
ish and Chinese consortiums declared 
their interest to invest in this mine.
We requires to attract $250 billion for-
eign investment to achieve vision 2025, 
Karbasian said.
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MME has been established in 1996 with the 
goal of using the latest European technologies in mining, steel 

manufacturing and downstream industries and to transfer and localize these 
technologies. MME was founded by ASCOTEC which is a part of IMIDRO organization 
located in Düsseldorf, Germany. MME has more than 19 years’ experience in steel sector, 
Engineering, commercial, equipment supply, service provider and performing several projects including 
SHADEGAN, NEYRIZ, MIANEH, BAFT, SEPIDDASHT, HORMOZGAN, and SOUTH KAVEH. Also 
successful performance of capacity improvement of existing plants in KHOUZESTAN steel is another MME 
achievement. Designing, engineering and performing direct reduction plants using PERED (PERSIAN 
REDUCTION) method under MME license, in addition to internal projects is also performing 300t 
capacity plant in China project. Kuwait steelmaking is another sample of international performed plants by 
ASCOTEC group. Taking advantage of external experts in basic design and using internal expert in detail 
design and gradual extension of internal equipment and qualified spare parts, manufacturing, resulted 
technical and economical compatibility beside, know-how transferring and localizing. MME in new 
economical atmosphere is ready to offer engineering services, equipment supply, performing, technical 
consultant in new projects, infrastructure development, increasing capacity, improvement and revamping in 
mines projects, stack yards, material handling, pelletizing, direct reduction, steelmaking, casting, rolling and 
other downstream and finishing lines to all companies. 

شـرکت MME در سـال ۱996 توسـط هلدينـگ آسـکوتک متعلـق بـه سـازمان 
ايميـدرو در شـهر دوسـلدورف آلمـان بـا هـدف بکارگيـری آخريـن تکنولوژی هـای روز اروپـا در 

طرح هـای معدنـی، فـوالدی و صنايـع پاييـن دسـت و انتقـال دانـش فنـی و بومی سـازی آن، تاسـيس گرديد. 
ايـن شـرکت بـا بيـش از ۱9 سـال سـابقه فعاليـت در عرصـه فـوالد، ارايـه دهنـده خدمـات مهندسـی، بازرگانـی، 
تاميـن تجهيـزات و اجـرا در ده هـا پـروژه فـوالدی از جملـه طرح هـای فـوالد شـادگان، نيريـز، ميانه، بافت، سـپيد دشـت، 
هرمـزگان، کاوه جنـوب می باشـد و همچنيـن اجـرای موفق پـروژه های افزايـش ظرفيت واحدهـای موجـود از جمله فوالد 
 خوزسـتان از ديگـر دسـتاوردهای اين شـرکت می باشـد. طراحی، مهندسـی و اجـرای طرح احيـاء آهن اسـفنجی به روش
)PERED )Persian Reduction تحـت ليسـانس MME عـالوه بـر پـروژه هـای داخلـی در کشـور چيـن نيز در حـال اجرا 
بـوده و همچنيـن فـوالد سـازی کشـور کويـت نيـز از ديگـر طرح هـای اجـرا شـده ی بين المللـی اسـت.  بهـره گيـری از 
متخصصيـن مجـرب خارجی در Basic Design و اسـتفاده از کارشناسـان مجـرب داخلـی در Detail Design و بکارگيری 
تدريجـی تجهيـزات و قطعات با کيفيت سـاخت داخل عـالوه بر ايجاد قابليت رقابـت فنی و اقتصادی، موجـب انتقال دانش 
فنـی و بومی سـازی گرديده اسـت. شـرکت MME در فضـای جديد اقتصـادی آماده ارائه خدمات مهندسـی، تهيـه و تامين 
تجهيـزات، اجـرا، مشـاوره فنـی در طرح هـای جديـد، توسـعه زير سـاخت ها، افزايـش ظرفيت، اصـالح و بروزرسـانی در 
زمينـه پروژه هـای معدنی، انباشـت و برداشـت و انتقال مواد، گندله سـازی، احيا، آهن اسـفنجی، فوالدسـازی، ريخته گری، 

نـورد و سـاير صنايـع پايين دسـتی و جنبـی به کليه شـرکت ها می باشـد.
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شرکت فـوالد خـوزستان
ی د ال فو ی  ها نــه  گو و  ت  ال محصو ع  ا نــو ا لیــد  تو ر  د نمنــد  ا تو

ویژگـی  هـای مـا :

EMAIL:info@ksc.ir

تولید با میزان اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن پائین	 
تولید با گوگـرد و فسفـر پایین	 
تولید محـصوالت تمـیز)مقدار ناخـالصی کم(	 
تولید دامنه وسیعی از محصوالت  )فوالدهای ساختمانی، مهندسی، فوالدهای لوله،  HSLA و...(	 
تـحویل به موقع و مطابق خـواست مشتری	 
انعـطاف پذیری در رابطه با خـواستهای مشتری	 
ارتباط نزدیک با مشتـری	 

آدرس: اهواز- کیلومتر 10 جاده اهواز- بندر امام خمینی ، کد پستی: 88716-11113   
 تلفن: 14-32908000-061 ، دورنگار: 061-32908080-3
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